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Ajánló sorok a könyv elé 
A szülőföldről szólni talán a legnehezebb. Kettősen is az, ha ajánló sorokat kérnek ahhoz a 

könyvhöz, melynek szinte minden sora, tárgya, emléke az otthont, a tájat és annak népét idézi. 
Nekem Somogy egyszerre jelenti a szülőházat, a szűkebb és a távlati szülőföldet. így lakóival 
együtt - a jól ismerteken túl - egyszerre a mindennapi szépet és vele a kézzel fogható világot 
hozza. 

így természetesen félő is, hogy e sorok, e néprajzi gyűjtések tárgyi világát és reális valóságát, 
tudományos adatainak értékelését is az érzelem világítja át. De úgy vélem, minden ajánlás, vala
hogy csak így lehet őszinte és a táj lényegét emelő. 

Tehát ezzel a tudattal írom ezt az előszónál méltán színesebb ajánlást megyénk népművésze
téről. Arról ahogy formáival, sajátos tárgyi és lelki színeivel jelentkezik. Ahogyan ez a somogyi 
világ a magyar tárgyi és szellemi néprajz széles palettáján sajátos helyét betölti. Egyszóval az a 
somogyi világ, amely „Szülőföldem" című versem írására ihletett 1935 táján. Ügy ahogy ez a 
szemmel és kézzel tapintható mediterrán jellegű, sajátos lelkű föld. Azaz Pannónia Superior, a 
külső- és belső-somogyi, Balaton és a Dráva közötti hegyes-völgyes, erdős, legelős, berkes víz
menti vidék. 

Ez a föld és táj, melyet bár sokszor keresztül-kasul jártam, de naplóimat, múzeumi jegyzetei
met és leltárkönyveinket is hiába jegyzeteltem és fényképeztem is, mégis bátran azt mondhatom, 
hogy oly gazdag ez a szülőföld, hogy ismerősnek igen, de azt, hogy ismerem, aligha mondhatom. 

Tehát így nézem és olvasom ma is, és épp ezért ajánlom ezeket az igen széles áttekintésű, sok 
szemmel és füllel vizsgált írásokat, mert ez a kép a hajdani idők kezdete óta napjainkon át is egy
re változóan színes, mind tárgyi, mind szellemi valóságával. Örülök annak, ahogy e sorok idézik 
a történelembe épült falvaink világát és az építkezések sokmódú képeit és népeit. Az idők végte
len folyásában szinte ott látom a külső-somogyi, a tabi szabadkéményes, óriás boltívű, padkás és 
kemencés, szabadtűzhelyű majd 200 éves, de már eltűnt szülőházamat. Olvasva e sorokat, látom 
az elődöktől hozott régi asztalos mesterség szép bútorait, látom a csempés és zöld-fehér mázas 
kályhákat a régi szobákban. 

E könyvlapok idézik és velük együtt idézem a mának, a hajdan volt megyei és hazai polgári 
iparosodás, céhes világ okos és művészi emlékeit és hasznos darabjait. 

E könyv idézi a valóval egyre kifogyó, kézzel művelt agyag, fa és vas tárgyakat, amelyek ará
nyaikkal és hasznukkal a somogyi kisiparos társadalom művészetét bizonyítják. Jó olvasni és lát
ni a hozzám közel álló pásztorvilág sokat gyűjtött és szeretett tárgyait. Együtt látni, már-már ke
zünkkel tapintani a somogyi népélet világának valóságát és jelenségeit. E könyvben együtt látjuk 
a testi és lelki viselet hullámzását. Ennek a könyvnek a lapjai oly széles kört tárnak elénk, hogy 
íveiknek olvasója minden bizonnyal majd máskor is szívesen veszi kezébe, mert a valóságot szak
mai tárgyilagossággal is úgy idézi, hogy ez egyben és együtt a magyar néprajzi egésznek a somo
gyi világgal gazdagított részét jelenti. 

Ezzel a hittel és tudattal ajánlom olvasóinknak ezt a szép és hasznos könyvet. 

Takáts Gyula 
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„Hogy ez a nép vad és rakonczátlan volna! Nem. Ha nem 
jobb is, de nem is rosszabb testvéreinél; talán szilajabb, de 
bátrabb is; talán egyszerűbb, de őszintébb is; talán tar
tózkodóbb, de hívebb is; talán daczosabb, de feledni tudóbb is. 
Mozgása, járása szebb és gyorsabb, mint beszéde, noha beszé
dében van valami eredetiség, valami sajátos zengzetesség, 
mely kivált szép ajkakról kellemesen hangzik. " 

Baksay Sándor 1896. 
(Az Osztrák-Magyar Monarchia 
írásban és képben. ГУ. 300-301.) 
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TÁJ, NÉPCSOPORTOK 
TÖRTÉNETE, MŰVÉSZETI 

HATÁSOK 
A táj tagolódása, története 

Somogy területe sokat változott kialakulása óta, de mindig is a 
legkiterjedtebb megyék közé tartozott. Ennek tudatában a helyi 
lakosok „Somogyságnak", talán kora középkori források nyomán 
„Somogyországnak" is nevezték. A dunántúli dombsághoz tartozik 
változatos jól tagolt felszínével. Átmenetet képez a környező vidé
kek között. Éghajlatára is az átmenetiség nyomja rá bélyegét, 
szomszédainál kiegyenlítettebb, viszonylag nedves, szubatlanti-
mediterrán jellegű. Vízrajzának kialakulását a dombhátak aprólé
kos tagoltsága befolyásolta, folyókban, patakokban, talajvízben 
gazdag. (KANYAR J., 1984. 173.) Baksay Sándor hangulatos is
mertetésében 1896-ban ezt írta: „Egy erdőséges vármegye. Az egész te- 1. Zselici táj. 



rületnek majdnem egyharmadát erdők borítják. Ma is példabeszédként 
járja, hogy nem az erdők vannak Somogyban, hanem Somogy van az er
dőkben... Ezen magas szálú erdők mellett egy másik erdő, a csipke és mo
gyoró bokrok erdeje, és a mogyoró erdő alatt egy harmadik, még alázato
sabb, még kedvesebb, a szamóca kápráztatja a szemet... Kora tavasszal a 
nyírfa fehér bordáiból patakzik az édes ital, de sőt még az ághegyen is per
metez; ősz felé a páfrány ingatja virágtalan fejét, a gombák százféle ka
lappal köszöntik a cserkészet, és piroslik a som, ez az anyajegy a várme
gye arcán." (1896. 291-319.) Növénytakaróját - tehát - egykor a 
zárt tölgyes-cseres, (Iharostól Szigetvárig), tölgyes (Eszakkelet-
Somogy), bükkös és gyertyános ezüsthársas erdők, (Zselic, Nyu-
gat-Somogy), nyíresek és hársak képezik mindenütt, utóbbiak a 
síksági részeken is. (1. ábra) A Dráva-mentén tölgyesek húzódnak, 
Barcstól keletre borókás erdő. (2. ábra) Ezek a zárt erdők a XVIII. 
század folyamán kezdtek rohamosan pusztulni a nagyfokú irtások 
következtében. A művelés alá vétel nyomán idővel mezőségi talaj
já alakították át az egykori erdőket. Nagy berektől déli irányban 
széles homokterület nyúlik le a Dráváig, kettészelve a barna és 
sárga agyagtalajú vidéket. Közismert e megyéről, hogy egész fel
színén alig akadt kő, szilárdabb alakulás. Ez nagy mértékben meg
nehezítette a szilárdabb falú épületek, utak, várak építését. 

A földrajzi-morfológiai kutatások (MAROSI S., 1970. 3-169., 
SZILÁRD J., 1967.) a nagytáji beosztások alapján a megye terü
letén három egységet Belső-Somogyot, Külső-Somogyot és Zse
licet - több kistájra tagolva ezeket - határoztak meg. A folyók, ta
vak, mocsarak, vízjárta területek átszőtték a megye területét és a 
komolyabb kiterjedésű lecsapolásokig, befolyásolták egy-egy vi
dék gazdálkodását, külső kapcsolatait, esetleg korlátozták mozgá
si lehetőségeit. így kell megemlíteni a megye nyugati felében el
terülő Belső-Somogy vizeit: északi határán a Kis-Balaton tó kör
zetét, a Kis- és Nagyberek mocsarát, bozótját. Szárazulatain, szi
getein, csak korlátozott mértékben termett gabona, a sertés- és 
marhatartást viszont lehetővé tette, de főként a lápi halászatot, 
rákászatot, vizi madárfogást, gyűjtögetést, a nád kitermelését és 
feldolgozását. (TAKÁCS L., 1978., TAKÁTS GY., 1934. 3-38., 
HOSS J., 1966.) Belső-Somogyot délről a szeszélyes Dráva folyó 
határolja. Bár korlátozott mértékben (csak lefelé volt hajózható, 
felfelé vontattak), mégis kihasználták szállítási lehetőségeit. Hajó
malmai, só- és más áruraktárai révén (fa-, deszka, vasáruk) más vi
dékek termékeinek, nyersanyagainak beszerzését tette lehetővé. 
A Drávától északra elterülő Rinya-mente a Rinya folyó három 
ága melletti területet jelentette. E folyókat már a középkorban 
csatornába szorították, (TÓTH R, 1988. 45.) főként, hogy a mal-
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2. Barcsi borókás erdő. 
MMgMA VILA. 214840. 
Knézy Judit felvétele, 1997. 



mok működését elősegítsék, így kevésbé zárta el a lakosokat kör- 3. Szalacskapuszta, Katahegy. 
nyezetüktől. E dél-somogyi területen futottak végig a római kori RRM F 5178. Knézy Judit 
eredetű, de a középkorban is használt utak, lehetőséget adva a ke- felvétele, 1966. 
reskedésre, vásárokra, mezővárosi fejlődésre. (MAGYAR K., 
1988.) Belső-Somogy középső részén húzódó Marcali-hát borter
melésre igen alkalmas dombvidék, királyi szolgálónépek is lakták 
(Szakácsi), vele együtt a középkorban még három más kuriális ne
mesi falu alakult ki itt (Nemesdéd, Nemesvid, Nemeskisfalud). 
Mocsaras területei, rossz útjai miatt nehezen voltak megközelít
hetők helységei, de fontos várak létesültek itt. (KNÉZY J., 1991. 
464-465.) 

Külső-Somogy a dunántúli dombságnak a Balatontól délkelet
re elhelyezkedő részének az elnevezése, amelynek északkeleti ré
szét a Sió tektonikus árka, nyugati, délnyugati felét a Kapos-
völgy széles árkos süllyedéke, Somogy várt és Osztopánt érintő 
völgy határolja. (SZILÁRD J., 1967.) Neve éppúgy, mint Belső-
Somogy, ismert az állami és egyházi közigazgatási rendszerben. A 
középkorban híres borászatáról. Északi részén a községek Balaton 
felőli határa a lecsapolások előtt lápos, mocsaras volt, de déli 
határaik már a dombvidékhez csatlakoztak. Folyói közül a Kop-
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pány, Sárvíz és a Kapós malmokat is működtetett. A Vízmente 
vagy Kapos-mente is a külső-somogyi nagytáj része, de a Kapós 
völgyi települések Tolna megyébe is átnyúló sorozatára alkalma
zott tájnév, a folyó mentét dombok övezték szinte végig (3. ábra), 
déli lankáin jelentős borvidékekkel. (4. ábra) A folyót kísérő mo
csarakat csak az 1820-as évektől kezdték lecsapolni. Kaposvár fo
lyó menti része is mocsaras volt mintegy 280-300 méternyi szé
lességben. (BENDEFY L., 1976. 139.) A kaposvári várat körülve
vő mocsár hadászati szempontból jelentőséggel bírt. 

Zselic vagy „Zselicség" Somogy és Baranya megye határán elte
rülő erdős dombvidék, melyet északon a Kapos-völgy, délen a 
Szigetvidék határol. Királyi szolgálónépeket telepítettek le itt (pl. 
Márcadó), majd középkori egyházi központok, uradalmak is szer
veződtek. Ettől délkeletre alacsonyabb, részben dombokkal, rész
ben síkságokkal tagolt terület fekszik, melynek központja Sziget
vár. Fontos középkori utak^szjelték keresztül. A szigeti vár három 
szigeten épült, 480 méteres mocsár övezte az Almás folyót kísér-

4. Szőlők a taszári Teleki- ve. Széles rozsehíd kötötte össze egy lapos, száraz háttal, amely 
hegyen. RRM F 288. Takáts Kálmáncsára vezetett. (BENDEFY L., 1976. 136-139.) 
Gyula felvétele, 1951. 
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Honfoglalás kora és a középkor 
A honfoglaláskor itt talált szlávok és avarok mellé először a be

senyők telepedtek meg. A megye magyar ősfoglalói a Bodrog és 
Bű, Bogát nemzetségek lehettek, Fájsz Koppány nemzetsége csak 
a X. század közepén foglalta el a Balaton délnyugati részét, vára 
és székhelye Kupa vára, a későbbi Somogyvár volt. Az ásatások 
XI. századi leletei bizonyítják, hogy ide már földművelő és állat
tartó magyar népesség érkezett. 1061-ben Szentjakabon a Zselic
ben Atha vagy Ottó somogyi ispán monostort alapított. 
(KUMOROVITZ В., 1964. 43-83.) 1009-ben a pécsi püspökség 
alapító levele említette először a Copus nevet. 1192-ben már léte
zett egy Kapos-menti uradalom, amelyet Rupol- vagy Kapos-
újvár néven emlegettek a XV. századtól. (GYÖRFFY GY, 1975.) 
A német Győr nemzetség tagjai kapták meg a zselicszentjakabi és 
vidékén lévő udvarházakat (pl. Taszár, Fonó). A szentjakabi na
gyobb birtok mellett a X-XIII. században két nagy nemzetségi 
központ létezett a mai Bodrog környékén a Bő, valamint a Dráva 
-mentén Babócsán a Tibold nemzetségé. (MAGYAR K., 1991. 5-
46.) A középkori birtokperek, ajándékozások mutatják, hogy mi
lyen fontos értéket képviseltek a birtokkal kapott szolgák, jobbá
gyok, különösképpen a szőlőmunkások, halászok, pásztorok, mol
nárok, kézművesek. Az 1534-ben Literati Fülöp (Verebélyi Fülöp 
diák) összeírása sok apró faluval sűrűn behálózott megyéről adott 
hírt, 237 nemesi és 42 papi birtokról, amelyet a régészeti feltárá
sok igazoltak. (JANKOVICH D., 1976. 3-38.) 

Számos kolostor ápolta a katolikus hitet, részben segítette a 
gazdálkodást és az európai műveltség átadását. 1091-ben Szent 
László Somogy váron bencés monostort alapított, amely a Saint-
Gillesi apátságon keresztül a XVI. századig a magyar-francia 
kapcsolatok fontos központja lett. Azzal, hogy hiteles hellyé lép
tették elő, (1224-ben már az volt) a magyar írásbeliség legjelentő
sebb centruma volt pusztulásáig. (FÜSSY T, 1902. 56-59.) 1556-
ban került a török kezére. A monostor épületei, berendezése, kő-
faragásai és más díszítései európai színvonalú művészi alkotások
kal ismertették meg a korabeli embert, de a műveknek magyar vo
natkozásai is akadtak. Bencések telepedtek meg még Kaposfőn, 
Babócsán, pálosok Döröcskén, Mindszenten, Szerdahelyen, 
Nagyszakácsiban, Toldipusztán, (Pogány)Szentpéteren, Ágoston 
rendiek Szentlászlón, Sámsonban, Bőn, Koppányban, ferencesek 
kolostora 1320-tól működött Segesden, johannitáké Dadán, Csur
gón (1217-től), Szent János rendiek tevékenykedtek Kereki várá
ban. (KANYAR J., 1989. 62.) Szent István Koppány leveretése 
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1498-tól. 



után birtokát arra kényszerítette, hogy tizedet fizessen a pannon
halmi apátságnak, a somogyi várakat királyi birtokká tette és egy
házi központtá Somogyvár székhellyel. Később a tizedszedés jo
gát a veszprémi egyházmegye kapta meg. Majd hosszú viták után 
a pápai 1204., 1227. évi ítéletek Pannonhalmának hagyták meg a 
tizedszedés jogát, és a plébániák joghatóságát a veszprémi püs
pökség hatáskörébe utalták. (MONUMENTA... 1898-1907. 12. 
33.78.) 

A vármegyék közül Somogy megye nyert elsőként címert 
1498-ban. (5. ábra) Ebben a szőlőfürt utal e területnek a közép
korban kivívott hírére a borászatban, de a szőlő a bőség motívu
ma is. (BEZERÉDY GY., 1996. 93-112.) Később is feltűnt nép
művészeti alkotásokon, de a XVIII. századi községi, mezővárosi 
pecséteken is gyakori. (6. ábra) 

A megye déli fele királynői birtokká lett és önállóan működött 
1295-től, mint Segösd megye és egyházi főesperesség kb. 1395-ig. 
Központja Segesd vára és mezővárosa lett. A hozzátartozó udvar
helyek, (Ötvös, Udvarhely, Kovácsi, Szántó stb.) várnépek, job
bágyok sorsa ennek megfelelően alakult. (CSANKI D., é.n. 374. 
KANYAR J., 1989. 56.) Fontos kereskedelmi útvonalak vezettek 
itt keresztül, a vásártartási jogú Atádon át, Csurgón túlra is. A ré
gészeti leletek tanulságai szerint a jómódú helységek használták ki 
ezt a lehetőséget. (MAGYAR K., 1991. 24-46.) Főként Segesd vá
rosa fejlődött, 1499-ben hatvan hatalmaskodó polgárát idéztettek 
meg. 1664-ben Evlia Cselebi már csak 300 alattvalóról emlékezett 
meg. A török hódoltság alatt is élvezett egyfajta önállóságot, a 
környező, elpusztult falvak határaiból vett örök jogon városi, kol
lektív tulajdont. Polgárai rangos, kéttraktusos házakban laktak, 
jobbágyainak már szemeskályha fűtötte a szobáját a XVII. szá
zadban. Sokféle iparos működött itt még a XVII. században is: 
két csapó, három szűrszabó, egy szabó, varga, mészáros, kovács, 
aranyműves, ötvös, gölöncsér, két só fuvarozó, egy zenész, de volt 
még kőfaragóműhely is. (MAGYAR K., 1985. 3-76., 1989. 
155-156.) 

A források nagymértékű pusztulása miatt keveset tudunk a me
gye területén élő közrendűek életéről, a régészeti leleteken kívül a 
birtokviták, hagyatékok, ajándékozások és a hatalmassági perek 
utalnak a megraboltak anyagi kultúrájának színvonalára. Jobb 
módban élt egy jelentős rétegük, mint a XVIII. századi utódaik, 
drágább importárukat is meg tudtak fizetni (edény, ruha, kályha). 
Hogy a nagyobb birtokok, egyházak miként hatottak szokásaikra, 
művészetükre arról kevés a feljegyzés. A tárgyi emlékek fennma
radása is töredékes a felsőbb körök művészetét illetően is, az 
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akkori jobbágyok művészetéről még kevesebbet tudunk, mivel a 
somogyi telepásatások eddig nemigen tártak fel jobbágytelepülé
seket. 

A török hódoltság kora 

A háborús évszázadok alatt is élénk kereskedelem volt a hódolt
sági területeken. A magyarországi szürke marha lábon történő 
nyugatra hajtásának dél-dunántúli központjai a XVI. század fo
lyamán Pécs, Szigetvár és Kanizsa voltak, de az útvonalak átszel
ték egész Somogy megyét. Az el nem menekült jobbágyok maguk 
is kihasználták ezt a lehetőséget az útvonalak mentén éppúgy, 
mint a híveikkel maradt lelkészek, a végvárak kapitányai, katonái. 
Kálmáncsa volt a legnagyobb marhavásárok színhelye, míg fel 
nem égették. (SOLYMOSI L., 1977. 16-46.) A korabeli várábrá- 7. Segesd vára 1664-ből: 
zolások célja az erődítmény katonai jelentőségének felmérése volt. belváros, palánkvár, kívül kö-
A segesdi vár 1664-ben készített rajzán nemcsak a török által rülkerített temető és malom. 
1570-ben megerősített várbelsőt látjuk, benne a szabályos utcaso- MOL tervtára. 
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rokkal, a palánkvárban a szabálytalanul elhelyezkedő építmé
nyekkel, hanem a várfalon kívül körülkerített temetőt, kerítéssel 
körülvett tekintélyes malmot és más épületeket is. (7. ábra) Szál
lítottak mézet is, amely szintén kikerülhetett a jobbágyok gazda
ságából, de magyar borárukat is, ezenkívül a balkáni útvonalon 
érkezett borárut, rézedényeket, kerámiát, paplanokat, díszfegyve
reket. (SOLYMOSI L., 1979. 60-104.) Nagy szerepe volt hely
ben is a török mesterek által is űzött bőrművességnek. Sok község 
csizmával adózott földesurának. A török hódoltság végén min
denfelé összeírták a szömörcéseket, amelyek a bőrcserzésben fon
tos szerepet játszottak, és a malmokat is. A hódoltságot túlélt 
helységek jelentős részét is többször felégették. Néhány nagyobb 
település egyfajta védettséget élvezett, bár nehezen adózott kétfe
lé. A segesdi szentkút gyógyító hatásáról Kanizsa eleste után 
kezdtek beszélni. A Duna másik partjáról is érkeztek ide betegek, 
és látogatták a törökök is. Csak 1742-ben indult egyházi vizsgálat 
a mendemondák nyomán. (DÓBER V, 1992. 52.) A török egyál
talán nem volt toleráns a katolikus papsággal szemben. Ezért né
hány ferences kolduló baráton kívül alig maradt katolikus egyhá
zi ember Somogy megye területén. A reformáció így könnyeb
ben terjedt. Több község lakói előbb evangélikusokká, utóbb kál
vinistákká lettek. Kálmáncsa lett a református hit terjesztőinek 
legfőbb fellegvára. Szegedi Kis István és mások tevékenykedtek 
itt. Az új szemléletet és műveltséget főiskolája terjesztette, de ez 
a mezőváros a későbbiekben semmivé lett. Egykori nagyságát so
ha többé nem érte el. 

Újrakezdés a török kiűzése után 

A hódoltság évszázadai alatt az 1596. évi VII. dekrétum 4. cik
kelye alapján Somogy megye önállósága több mint száz évig szü
netelt, Zala megyével egyesítették. A háborúk, az átvonuló kato
naság, adóbehajtók mérhetetlen károkat okoztak e terület népé
nek. Hogy mennyien maradtak meg, arra csak elnagyoltan lehet 
következtetni. A megmaradt lakosság nagy lendülettel kezdett 
hozzá az elvadult területek feltöréséhez, irtásához, otthonaik fel
építéséhez, malmok működtetéséhez. Mégis 1720-ig még a török 
hódoltság előtti termőterületnek csak egynegyedét vették műve
lés alá. (KANYAR J., 1984. 174.) A létbizonytalanság érzését ez
után is táplálták a rácdúlások, a Rákóczi szabadságharc eseményei, 
az 1712. évi pestisjárvány, majd a beköltöztetett idegen katonaság 
kártevései, erőszakoskodásai, az adó- és tizedszedők kegyetlenke
dései, valamint az a tény, hogy a régi birtokosokat szinte teljesen 
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újak váltották fel. (TÓTH R, 1990. 31.) Bél Mátyás a régi helyük
re visszaszálló XVIII. század eleji somogyiakról tapasztalatai 
alapján ezt írta: „mindent úgy rendeztek el, hogy könnyű legyen - ha 
gyászos csapás szakad rájuk - a települést elhagyni". De észrevette, 
hogy a megművelt földek jól teremnek, sokféle gyümölcsfa talál
ható az erdőkben, a falvak körül pedig alma- és körtefák sokasága. 
Számos község más dűlőben épült fel újra (Rinyakovácsi, Lábod, 
Udvarhely) vagy a földesúr költöztette a volt lakosokat máshova 
(Mernye, Fonó, Péterhida). Az aprófalvas középkori rendszert 
csak részben tartották meg, mert a hódoltságot túlélt helységek 
határukat növelték a szomszédos, elhagyott települések földjeivel. 
A művelt földek terjeszkedése a XVIII. század közepén már az er
dőkbe hatolt be. Az erdei legeltetés, de főként a mellékiparok ha
marosan pusztították az erdőket. A közbiztonsági viszonyok las
san rendeződtek. Az életüket saját helyükön, környékükön folyta
tó falvak többségében a település rendszere lehetővé tette, hogy 
elrejtőzzenek egyesek külső pajtákban, külső istállókban, szőlőhe
gyi hajlékokban. A félszilaj állattartásnak megfelelő települési 
rendben az istállók és a pajták együtt, vagy különböző csoportok
ban közvetlenül a falun kívül, a rétekben helyezkedtek el, az álla
tokat ellátó férfiak is kint laktak sok község esetében. A belterüle-

8. Ecsenyi utcarészlet és pa
takvölgy, háttérben az evan
gélikus templom. 
MMgMA VILA. 214 161. 
Knézy Judit felvétele, 1997. 
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ten a lakóházak és kisebb gazdasági épületek halmazszerűen, 
rendszertelenül helyezkedtek el. (HOFER T., 1955. 144.) Ezt 
mutatják még a II. József korában készült térképek. A külterüle
teken lakók beköltözését sürgette az 1773-ban hozott Somogy 
vármegyei rendelet is. (WELLMANN I., 1979. 36.) Ez a telepü
lésforma a XVIII. század végén a gazdálkodás gátjává kezdett vál
ni. A szervezett állami, illetve földesúri telepítéseket mérnökök 
által kimért soros falukép, a korszerűbb gazdálkodásnak jobban 
megfelelő lakótelek elrendezés, lakó- és gazdasági épületegyüttes 
kísérte, különösen a német falvakban. Ezek egy része patak két ol
dalára, domboldalra települt, mint Ecseny (8. ábra), Döröcske, 
Bonnya is. Az uradalmak arra törekedtek már a XVIII. század 
második felében, de később is, hogy mérnökökkel kiméretett ház
helyek adásával beleszóljanak a községeik települési képének ala
kításába, a gyakori tűzesetek megakadályozásába. A bérbe adott 
telkeken lévő épületekkel kapcsolatos szerződések is a korszerűbb 
építkezést és rendezettebb települési kép kialakítását szolgálták. 
Ahol nem sikerült a XVIII. század végén felszámolni a halmazos 
települést a külső gazdasági épületekkel, azok a falvak a reform
korban kérték a rendezést a Zselicben és a Rinya-mente több 
helységében. (HOFER T., 1955. 125-186., KNÉZY J., 1974. 
48-66.) A rendezett faluképpel, igényesebb építkezési technika, 
tüzelő- (szabadkémények) és lakberendezés is járt, amely az ízlés 
további változását idézte elő. A jobbágyfelszabadítással járó tago
sítások során, az 1860-as években új utcasorok épültek éppúgy, 
mint az 1920-as években a Nagyatádi-féle földreform során. 

A legtöbb folyamatosnak tekinthető, bár erősen megfogyatko
zott számú lakosságú község a Zselic északnyugati felében (MOL 
U et С 28:20) és Belső-Somogy déli felében található. De min
denfelé maradtak fenn szigetként túlélő falvak, így Kaposvár kör
nyékén (Mérő, Újlak, Szomajom, Hetes, Aszaló, Egres, Taszár -
MOL U et С 38:20. fasc. 9), a Kis-Balaton keleti felén (Sávoly, 
Battyán, Berény, Orda, Csehi), de a Külső-Somogy északkeleti 
felén is (Kiliti, Látrány, Szólád, Szemes, Csepely, Szárszó, Bálvá
nyos). A túlélő községek népének nagyobb része - a megye észak
nyugati részét kivéve - református, és lehetőleg megtartotta köz
ségi önkormányzatát. A megye nyelvjárási sajátságainak kialaku
lásában, továbbélésében részben fontos szerepe volt a nagyobb 
tömbben helyben maradt, illetve visszaköltözött régi lakosságnak, 
de részben a szomszédos tájakkal való kapcsolatoknak is. A megye 
déli nagyobb felének, amelyet keleten a Koppány-völgye, nyuga
ton Gamás, Marcali, Csákány vonala határol ő-ző a nyelvjárása, a 
megye északnyugati harmada az ún. nyugati 1-ező, északkeleten a 
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9. Nemzetiségek beköltözése a 
XVIII-XIX. században. 
Sasi János rajza alapján. 

dunántúli e-ző nyelvjárás maradt fenn. (KIRÁLY L., 1981, 74-
79., 1994. 35-42.) Hasonló nagyobb egységek alakultak ki a nép
zene, tánc, jeles napi szokások stb. területén is. A legnagyobb lét
számú helységek (Kiliti, Látrány, Bálványos, Szomajom, Csököly, 
Erdőcsokonya, Marcali), a XVIII. század első felében már népes
séget is sugároztak ki. (KOVÁTS Z., 1969. 41-42.) A beszállásolt 
katonaság rendelkezésére a szükséges fogatokat a folyamatosan la
kott falvak jobbágyaitól kényszerítették ki. (TÓTH P, 1990. 46.) 
Valószínű, korábban ezek a falvak fuvarozással foglalkozhattak 
(pl. Nagybajom, Visonta, Lábod, Korpád, Kisbajom, Béc, 
Kálmáncsa, Istvándi, Darány, Nagydobsza, Mernye). 

Betelepülések a hódoltság időszakában is történtek. Somogy 
megye az aránylag kevés létszámú nemzetiséggel rendelkező me
gyék közé tartozott, de a XVIII. században jelentős számú nem 
magyar nyelvű lakosság érkezése tette tarkává a terület nemzeti-

17 



10. „Magyargulya a Balato- ségi arculatát. (9. ábra) A szerb martalócok, azaz rácok csoportjai 
non". EF 7143. elköltöztek, beolvadtak, egy részüket megölték (Babócsa, 
Sági János felvétele, 1905. Berzence, Kaposvár, Attala, Szigetvár, Öreglak, Somogyvár, Fo

nyód, Koppány). Törökök Igáiban, Koppányban, Szakcson, Szi
getváron maradtak a legtovább. (HOSS J., 1948. 12-17., 
216-217., CSÁNKI D., é.n. 466.) A XVII. század végén horvát
országi ún. sokacok (sokacz, illyri sokaczones), de magyarok is köl
töztek be a Kis- és Nagyberek területére, Somogy vár, Lengyeltó
ti, Buzsák falvakba és környékükre. Takáts Gyula szerint a szilaj 
marhák kezeléséhez jól értettek e csoportok, (10. ábra) híresek 
voltak erről még a XX. század elején is. (1934. 1-5., HORVÁTH 
J., 1975. 235-248.) A legnagyobb mértékű betelepülés az 1710-40 
közötti időszakban történt. Belső-Somogy Dráva-menti részébe 
többnyire horvátok érkeztek. Két nagyobb egységet képeztek: a 
Lakócsa és környéki, valamint a Babócsa-Berzence-Zá-
kány-Bódvica háromszögben elhelyezkedő falvak csoportját, 
utóbbi területre általában magyarok is érkeztek. (MUZSNAI 
LNÉ., 1976. 139., PAP GNE., 1970. 188-202., SAROSÁCZ 
GY., 1973. 370., SZITA L., 1993.) A fent jelzett két községcso
port horvát és magyar lakossága, kevés földdel, kevés igásállattal 
kezdte életét. Az északabbra fekvő régi lakosú magyar falvak né
pénél szegényebbek voltak. (SZUHAY R, 1980. 179-230.) A Zse
lic keleti-déli felében is laktak már az 1710-60-as években horvá
tok, pl. Szulimánban 1730-40-ben, Lukafán és Almáskeresz-
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túron 1757-ben. Később németeket telepítettek melléjük, (Alma
mellék 1768) vagy a helyükbe. Szentlászlóról 1774-ben a horváto
kat Toponárra költöztette át az uradalom. (VARGHA K., 1977. 
320.) Ezen a területen a horvát eredetű népesség hamarosan beol
vadt, vagy délebbre húzódott Szigetvárra vagy a Dráva-mentére. 
A német telepítések legnagyobb része Külső-Somogyba történt, 
kisebb mértékben mindenfelé a megyében. Mocsolád, Német-
egres, Kötcse, Bonnya lakói közvetlenül szülőhazájukból érkeztek 
még 1750 előtt Külső-Somogyba, többségük evangélikus, de 
ugyanitt vannak katolikus német falvak is. A német csoportok na
gyobb része a szomszédos megyékből települt át (Pusztaszemes, 
Bize). Dél-Somogyban Lad németjeinek telepítési szerződése 
1739-, a szulokiaknak 1750-ből való: szerződéses jobbágyként tar
tották őket számon. Mike németjei, Barcs osztrákjai később érkez
tek, de hasonló jogi feltételekkel. Kötelezettségeik kedvezőbbek 
voltak, mint a környező magyar falvak örökös jobbágyainak, mi
vel robotjukat pénzzel válthatták meg, s ezért dohány termeszté
sével tudtak foglalkozni bérelt földeken éppúgy, mint a legtöbb 
külső-somogyi német község népe, de termeltek dohányt egyes 
magyar falvakban is. (KNÉZY J., 1981-1983. 288.) Somogy dél
nyugati felébe Szlovéniából és a nyugati megyékből érkeztek az 
1740-es években evangélikus vend, helyi elnevezéssel tót családok 
Miháld, Sand, Liszó, Szentpéter, Bükkösd, Szentpál, Porrog, Pat 
községekbe (CSAPLOVICS J., 1828. 4.). Surdon lett egyházi 
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11. Uradalmi cselédek a nö
vendékistállók előtt. Hetény-
puszta, Mernyei uradalom, 
1890-es évek. MMgMA 
VILA. 149158. 
Ismeretlen szerző felvétele. 

központjuk. Katolikussá közülük Tarany népe vált. Viszonylag 
késői és előnytelen (KANYAR J., 1968. 4-5.) letelepítési szerző
désüknek köszönhetően aránylag hátránnyal indult, környezeté
nél szegényebb maradt e községek népe. (BENDA GY., 1977. 
137-154.) Felvidéki szlovákok csak kevés helyre jutottak el (Kér, 
Tab, Gyugy). Nagy számban telepítettek magyar csoportokat is 
az uradalmak, részben a környékről, részben Horvátországból, a 
legtöbbet Külső-Somogyba. Az 1730-40-es évektől a nagyobb 
birtokosok fokozott mértékben különítették el új vagy már meg
lévő, önállóan kezelt gazdaságaikat, fejlesztették majorjaikat. Ez 
hatással volt a jobbágyok életére is, mert elvették irtásterületeiket, 
kihasítottak legelőikből, erdeikből, és növelték a robot számát. A 
jobbágylázadások 1745-ben és 1866-ban végigsöpörtek a megyén 
és nyilvánvalóvá tették a jobbágyok előtt, hogy nyílt lázadással 
nem jutnak előre. A majorsági gazdálkodás fejlesztésével kezdő
dött meg az addig jelentéktelen számú éves uradalmi cselédek 
létszámának gyarapítása. Ezeknek egy része lakott csak a falvak
ban, hamarosan többségük a meglévő településeken kívül elhe
lyezkedő pusztákat népesítette be, kiszakadva egykori közössé
gükből, és másikat alkotva. Anyagi, szellemi kultúrájuk a parasz
tiból nőtt ki, és az állt előttük példaképpen, még ha nagyon el is 
voltak zárva attól a világtól. (11. ábra) Elkülönültek tőlük az ura
dalmi pásztorok, (12. ábra) de a községi pásztorok is, akik kialakí
tották sajátos népművészetüket, a munkakörülményeiknek, élet
módjuknak megfelelőt, de a parasztitól eltérőt, sokszor annál ré
giesebbet. (KNÉZYJ., 1986-1987. 287.) 
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Paraszti gazdasági körzetek kialakulása 
A XVIII. századi nagy újraépítés, a kedvező talaj, éghajlat mel

lett is a paraszti lakosság alig lépett túl az önellátás keretein. A Du
na menti és a nyugati megyékhez képest Somogyról az elmara
dottság, elzártság és nehezen megközelíthetőség jutott a kortár
saknak eszébe még a XIX. század elején is. A zártabb közössége
ket és kulturális egységeket alkotó nemzetiségi csoportokat kivéve 
nem különböztethetők itt meg kisebb, néprajzilag markánsan el
választható egységek, inkább csak kisebb paraszti gazdasági körze
tek, amelyeknek határai időről-időre változtak, és nem álltak meg 
a megyehatárnál. A külső-somogyi falvak lakói a Sió és a Sárvíz 
mente léptek előrébb gazdálkodásukban (két nyomás helyett há
rom nyomásban termelték gabonájukat, jobban tudták értékesíte
ni állataikat, a reformkorban boraikat is, közelebb feküdtek a fon-
tosabb vásárokhoz), ennek megfelelően anyagi kultúrájukban 
(építkezés, bútorzat, ruházat, edénykészlet) hamarabb követték a 
divatáramlatokat, élükön a jómódú német falvakkal. Az 1820-tól 
kezdődő lecsapolásokat követően (BENCZE G., 1971. 93-111.) a 
Kapós-mente népe ki tudta használni a szántóföldeknek felszaba
duló területeket. Korszerűbb rétgazdálkodással, igényesebb ló-, 
majd a XIX. század végén tejhaszonra tartott marhatartást alakí
tott ki. Kaposvárnak sikerült csak a korábbi csaknem harminc me
zőváros közül a XIX. század második felében uradalmi központ
ból várossá fejlődnie. 1850-ből való távlati képén még magyar 
marha nyájak legelnek a határában. (13. ábra) A Kapós-mente fel
fejlődése, a vasúthálózat kiépülése, mezőgazdasági feldolgozóipar, 
a kereskedelem fejlesztése elősegítette további városiasodását. A 
szabadalmas múltú Szigetvár tudta még megőrizni a trianoni ha
tárok meghúzásáig jelentőségét. A XIX. század második felétől 
lendületes fejlődésnek induló Barcs sorsa hasonló okokból pecsé
telődött meg, és maradt meg községnek. A reformkorban fellen
dülő vásár- és piactartási kedv elősegítette a jobbágyparasztok 
áruinak értékesítését, de megnövelte vásárlási kedvét is, amely 
szemmel láthatóan anyagi kultúrájukra, beszerzéseikre, ízlésükre 
is hatott. Nagyobb haszonra marha-, sertés-, baromfi- és borel
adásból tettek szert, utóbbit ott, ahol igényesen végezték ezt a 
munkát. Az 1880-90-es évektől fokozottan törekedtek mindenfé
le áru, termék eladására, felgyorsult a munkatempó, többet jártak 
piacra, vásárra, felvásárlókhoz, de úri házakhoz is. Gyorsan végbe
ment a szőlőterületek rekonstrukciója, illetve a homoki szőlők lé
tesítése a filoxera vész pusztításai után szerte a megyében. A zse
liciek a szigetvári és kaposvári eladási lehetőségeket használták ki. 
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13. Kaposvár látképe szürke A Zselic keleti részének katolikus magyar és német falvai inkább 
magyar marhákkal, 1850. a Kapos-mentével tartottak gazdasági, részben családi, kulturális 
RRM F 34 197. kapcsolatokat. Az északnyugat zselici magyar református közsé

gek a Kapos-mente nyugati részén levő, és a Rinya-mente refor
mátus népcsoportjaival kereskedtek, tartottak családi kapcsolato
kat, és a Kaposvár és környéki (pl. Nagybajom, Sárd, Mérő) vásá
rokra jártak. A Szigetvidék gazdag református falvai gabonájukat 
Szigetváron és Pécsett értékesítették. Az 1850-60-as években oly 
virágzó fuvarozási lehetőségeiket még a vasút építéséig ki tudták 
használni jó lovaikkal. Csurgó és környéke népe közel lévén a ka
nizsai piacokhoz, itt megfelelően tudta értékesíteni állatait, termé
nyeit. A csurgói gazdasági tanárok segítségével itt alakult az első 
paraszti tejtermelésre szakosodott körzet a XIX. század végén, 
Sarkadon és Alsókon. (KIRÁLY I., 1962.) A Rinya-mentén a 
XIX. század második felében fuvarozással, lótartással, csikóneve
léssel, marhaeladással tettek szert a gazdák a legnagyobb jövede
lemre, a Dráván túli vásárokra is lejártak. A sertéseladás ekkor va
lamivel kevesebb hasznot hozott. Ezek a régi gazdák (az egykori 
egész és féltelkes jobbágyok jómódú utódai) gazdagságukkal, a ha
gyományok betartásával ekkor még hangadói voltak a faluközös
ségeknek. (14. ábra) Az első világháború után új piacokat, lehető-
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ségeket kellett találni. Ezen a területen a burgonya vált az egyik 
legfontosabb termékké. Ebben az időben a maradiak helyett az 
eredményesen kísérletezőket tekintették példának. A fejlődésben 
megkéstek a Marcali környéki, a Kis-Balaton, Kis- és Nagyberek 
körzetében élő falvak, részben a lecsapolások elhúzódása miatt is. 
Bár itt a megye nyugati határán igényesen kezelt boraikkal min
dig, de a filoxera vész után is kitűntek a parasztgazdaságok 
Baglastól Kéthelyen át le Csurgóig stb. (JANSITS E., 1910. 
1-72.) Gesztenyét is adtak el, Surd környékén pedig nagyobb 
mennyiségben pálinkát. Innen, és a Dráva-menti magyarok és 
horvátok közül sok idénymunkás (15. ábra), arató került ki. 
(KNÉZY J, 1984-1985. 381-106.) Az uradalmi cselédek száma a 
XIX. század végére elérte a kisgazdák számának egyharmadát. 

Az első világháborút követő gazdasági gondokból a kilábalás az 
1930-as évek második felében következett be. Tej-, hangya-, hitel
és más szövetkezetek kiterjedtek a községek jelentős részére, 
melyek segítették a kisgazdákat az értékesítésben és a beszerzé
sekben, de részt vettek a felvilágosító munkában is. Egyes ágaza- 14. Somogyszobi módos pa-
tokban állami segítséget is kaptak a gazdák. Az igényesebb állat- rasztgazdák, „pógárok,\ 1910. 
tartásra, fokozottabb mértékű burgonya, cukorrépa termelésre tö- RRM F 6419. 
rekedtek. Fellendülést a háborús készülődés hozott, mind a szá- Ismeretlen szerző felvétele. 
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15. Arató-cséplőmunkások a mosállatok, mind a burgonya, gabona, kukorica, széna eladásá-
gép mellett. Csurgó, 1910 kö- nak. A már ismertetett paraszti gazdasági körzetek (16. ábra) ko
ra/. MMgMA 209045. zül a Kapos-mente, Külső-Somogy, Rinya-mente, Csurgó kör-
Ismeretlen szerző felvétele. nyéke módosabb gazdái tudtak lépést tartani, az б életmódjukban 

rohamosan tért hódítottak a városi hatások, bizonyos fokig a ké
nyelem, a higiénia szeretete. De nőtt a nincstelenek, köztük az 
uradalmi cselédek száma is. 

Vallás, művelődés, művészeti hatások 
a XVIII-XIX. században 

A török hódoltság után elnéptelenedett, romokban heverő me
gyében ami megmaradt, azt a felszabadítókként érkező katonák, a 
rácok, labancok, kurucok, tized- és adószedők kifosztották. Nem
csak az anyagi javak pusztulása, az éhség, betegségek, járványok 

16. Térkép a megye tájairól, sújtották a lakosságot, hanem a magukra maradottság, reményte-
paraszti gazdasági körzetei- lenség, bizonytalanság, kiszolgáltatottság érzése is. Bár számos 
ről. Sasi János rajza alapján. példáját olvashatjuk, hogy a lelkészek együtt bujdostak híveikkel, 
—» mégis sok csoport maradt magára lelki vigasz nélkül menekülésé-
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nek és visszaköltözésének idején is. A túlélők tájismerete, a koráb
bi hagyományokról való emlékei sokat segítettek a távolról jötték
nek az élet újrakezdésében. 

A XVIII. századig, de részben ugyanezen század folyamán is 
az ismeretterjesztés formája a jobbágyparaszti lakosság körében a 
szó, az élő beszéd volt. így tanították meg a család, a közösség ha
gyományaira, törvényeire a szülők a gyermekeiket, a szó erejével 
oktattak, neveltek a templomban a papok. A templomban a fal
festmények, a szobrok, a stációk művészi élményt nyújtottak a hí
vők számára éppúgy, mint a prédikációba beleszőtt bibliai törté
netek, példaértékű mesék, jelképes beszédek. A vallás középkori 
eredetű szimbólumvilága áthatotta a hívők képzeletvilágát, mint a 
fiókáit önvérével tápláló pelikán, a mezők lilioma, az Isten madár
kái. E szemléltető-oktató eszközök a középkorban még hatékony 
ismeretszerzési formák voltak, de a XVIII. században már elégte
lennek bizonyultak. Ennélfogva nagy mennyiségben elszaporod
tak a nyomdai úton terjesztett szentképek és más vallásos képes 
ábrázolások. (KANYAR J., 1988. 97-99.) Somogy megyében eb
ben az időben még nem akadt egyetlen nyomda sem, de a vásáro
kon más területekről származó nyomdai termékeket is vásárolhat
tak, sőt a búcsújárás két fontos központjában, Segesden és 
Andocson is lehetőség volt ilyenek beszerzésére, illetve megfigye
lésére. A falvakban az istentiszteletek, misék utáni vasár- és ün
nepnapi beszélgetési alkalmak egyben kommunikációs fórumok 
is lettek, falugyűléseket tartottak, amelyeken ismertették a kirá
lyi, helytartótanácsi, vármegyei, rendeleteket, felolvasták a köröz-
vényeket, az uradalmak utasításait. Ilyenkor írták össze ki mennyi 
robotot teljesített. (KNÉZY J., 1997. 145-169.) A kisebb közsé
gekben, vagy az újonnan települtekben sokáig nem volt pap, taní
tó, nótárius, és egyáltalán írástudó sem. Ezek a népek nehezen tá
jékozódhattak arról, hogy mi történik a világban, legfeljebb, ha 
bejutottak más községek templomaiba, vagy elmentek vásárra, pi
acra, távolabbi malmokba őröltetni, vagy kocsmákba. A lelkészek 
nemcsak egyházi funkciókat láttak el, hanem az elemi művelődés
nek, a világban való tájékozódásnak is útmutatóivá váltak. Külö
nösen a protestáns lelkészek érezték szükségét, hogy prédikáció
ikban a gyakorlati élet képeit vegyék sorra, mint a bibliai példáza
tok is ezt mutatják: a szántót, magvetőt, aratót, kalászgyűjtőt, a 
szőlőbeli munkást, a jó pásztort és kapcsolatát állataival - a földi
eket az égiekre kivetítve. Ezzel igyekeztek híveik gyakorlati isme
reteit is bővíteni. Munkájukat akadályozta a mind kiterjedtebb 
diszkrimináció, egészen a türelmi rendeletig. (LADÁNYI S., 
1972., T Ó T H E., 1940.), de kisebb mértékben később is. A török 
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17. Mézesbáb ütőfa. XVIII. 
század vége, Andocs. 
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kiűzése után a katolikus egyház is fontos erőfeszítéseket tett arra, 
hogy papokkal lássa el az egyházközségeket. Legnagyobb hatásuk 
a ferenceseknek volt. A ferences kolostorokba eleinte nem küld
tek magyar barátokat. Andocson 1769-ben lehetett olvasni az el
ső magyar páterről, de voltak ferencesek Mesztegnyőn és 
Segesden, majd Sárdon is, ahol több magyar páter is akadt a né
metek és szlovákok között. Érkeztek többek között sebész, gyógy
szerész páterek is, Segesdre asztalos és két festő is. Ezeknek bizo
nyára hatásuk volt a falusiak életére. Andocson kezdték el a kato
likus lelkészek képzését, felkészítését a megyében lévő falvak szá
mára. Nagy jelentősége volt annak, hogy az első patikákat 
Andocson és Felsősegesden a ferencesek alapították, és könyvtá
rukban a gyógyítással, természetismerettel kapcsolatos könyveket 
is meg lehetett találni. (DÓBER V, 1992. 47-68.) Aki nem jutott 
el ezekbe a patikákba, orvoshoz, jobb esetben a vásárokon felvidé
ki páterek készítette, de okjkárosok árusította kenőcsöket, teákat 
vásárolhatott. A búcsúk megrendezése, az ott vásárolható szob
rok, képek, mézesbábok (17-18. ábra) hatással lehettek a búcsú
kon résztvevő falusi lakosságra. Mégis megjegyzendő, hogy a ba
rokk vallásosság nem, vagy ritkán jelentkezett a nagyobb bútorok 
díszítésében, inkább a feszes, reneszánszra emlékeztető olaszkor
sós-virágos, madaras, életfás kompozíciókat rendelték meg búto
raikra (meny asszonyláda, padhát, ágy vég stb.). Inkább a kisebb 
lakásdíszek - az ún. szent sarokba tett - szobrok, képek, feszület 
őrizték ezt a hatást. A reformátusok sem követték sokáig a szép 
barokk stílusú virágozásos templomi mennyezetkazetták minta
kincsét a ládák virágozásában. Az asztalosok székhátakon, asztal
lábakon, ablakkereteken és házoromzatokon kezdték el a barokkos 
vonalvezetést először alkalmazni, amely székhátakon lett általá
nos. A művelődés kiterjesztését szolgálták az elemi iskolák. Sokat 
jelentett az I. (1777) és II. (1806) Ratio Educationis kiadása, mely-
lyel az állam ellenőrzése alá kívánta vonni az oktatást. Különösen 
a II. Ratio Educationis hatására a korábbinál többféle tantárgyat 
vontak be a tantervbe. A reformkortól már az elemi iskolákban is 
mind a földrajzi, mind a történelmi és a gazdasági ismeretek taní
tása jelentőséggel bírt. Művészeti nevelésről csak az egyházi zene 
és költészet, vallásos irodalom terén lehetett leginkább szó. A 
versbe szedett tanulnivalók gyakoriak voltak, még a matematikai 
és földrajzi ismeretek esetében is. A községek egyes jeles napi ün
nepein az iskolások szereplését irányító tanítók, papok a tananya
gon kívüli, főként a helyi hagyományokban gyökerező szokások
kal is megismertették növendékeiket. A vallás áthatotta a neve
lést, akár katolikus, akár protestáns volt, nemcsak vallásos művelt-
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19. Céhkancsó. Andocs. 

séget, hanem ízlést, képes gondolkodást, hitet, viselkedésmódot is 
terjesztett. A protestáns iskolák gondot fordítottak a hazafias ér
zések ápolására, a XVIII. század végén éppúgy, mint az önkény
uralom korában, és később is. Ez jellemezte az egykori jobbágy
lázadások színhelyén, Csurgón 1791-ben Festetics György alapí
totta református gimnázium tevékenységét. A tárgyakhoz kötött 
művészeti nevelés, amely a XVIII-XIX. században virágzó népi 
díszítőművészetet eredményezett a megyében, elsősorban a saját 
hagyományokból, a saját környezetből, a helyben élő kézművesek 
közvetítette és más tájakról érkezettek művészetéből táplálkozott, 
valamint a köznemesek kultúrájából. 

A megyébe - részben a német nyelvű tartományokból, vagy a 
Kárpát-medence más résziből - érkező iparosok közvetítették a 
kedvezőbb helyzetű országokban, vidékeken megvalósított tech
nikai újításokat, díszítési módokat, a korábbi és az éppen divatos 
stílusokat - s ezzel művészi élményeket is. Egy részük itt hama-
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rosan céhekbe tömörült, ha tudott. A kézművesek a földesúri 
fennhatóság alá tartozó mezővárosokba, falvakba, majorokba job
bágyként, zsellérként, bérlőként helyezkedtek el úgy, hogy szol
gáltatásaikat pénzzel váltották mes, vagy konvenciósnak szegőd
tek (kovács, molnár, pintér). (KNEZY J , 1997. 146-168.) Későn 
alakultak vagy szerveződtek újra Somogyban a céhek, sokszor 
úgy kérték meg elveszett kiváltságlevelüket. 1698-ban kaptak céh 
kiváltságlevelet a kaposvári szabók, 1699-ben pedig ugyanitt a 
csizmadiák. A szigetváriak 1700-170l-ben követték a céhalapítás
ban a kaposváriakat: 6 szabó és 6 csizmadia kérvényezésével. 
Ugyancsak ezen kézműves ágakban 1712-ben 6 igali szabó kéri el
veszett céhlevelük megújítását, 1716-ban az igali csizmadiák je
lentkeztek privilégiumért. A ruházati kisiparok céhbeli fölényén 
1715-ben a kaposvári vegyescéh tört rést alapítólevelével, köztük 
csak a szűcsök tartoztak a ruhát előállítók közé, de a kovácsok, la
katosok, szíj-, pajzs-, nyereggyártók és csiszárok nem. A megye 
gazdasági életében oly fontos szerepet játszó malmokat, molnáro
kat aránylag sűrűn összeírták XVII. század végén és a XVIII. szá
zad elején. 1716-ban a megyei molnárok céhe kaphatott kiváltság
levelet. Ebben az időben a Balaton-melléki híres szőlőtermesztés 
feltámadásának jeleként Kőröshegy székhellyel a pintérek felső-so
mogyi céhe alakult meg. Több helyen szerveződtek céhbe a taká
csok, 1708-ban Ságváron, 1723-ban Igáiban, majd Kéthelyen, 
Karádon 1748-ban, utóbbi helyen a szabók is, a fazekasok 1745-
ben Kaposváron, 1782-ben Karádon. 1726-ban a megyei mészá
rosok tíz fővel alakítottak céhet Igal központtal, ugyanekkor a 

20. a-b. Céh behívótábla, 
Andocs 1763. RRM 51.4.4. 

21. Céhláda. Andocs. 
RRM 51.4.1. 
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22. A kaposvári fazekas és 
kályháscéh zászlója 1795-bol. 
RRM 99.1.1. 
(Restaurálás előtti felvétel) 

gombkötők céhe Kaposváron kapott kiváltságot. (VALENTÉ-
NYI G., 1909., KANYAR J , 1984. 176., ÉRI I , 1975. I—II.) Ki
rajzolódik, hogy a legfontosabb iparos központokká Kaposvár, 
Szigetvár, Igal és Karád kezdett válni. A hiányosan fennmaradt 
céhlevelekből nem kapunk teljes képet a rangot jelentő mestersé
gek helyzetéről, csak ha kiegészítjük különféle összeírásokkal. 
Szigetváron 1744-ben és 1747-ben a következő mestereket tartot
ták számon: bognár, kerékgyártó, pék, kötélverő, varga, csizma
dia, kőműves, ács, tímár, gombkötő, asztalos, szabó, szűcs, szűr-
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szabó, takács, kovács, fazekas, cserző, cukrász, ezenkívül felcser, 
vámos, chirurgus (sebész) is, minden ami egy mezővárosban 
szükséges. (MOL UC E 156 50:48 és 56) Kaposváron 1748-ban a 
vargák és cipészek már együtt kaptak céhlevelet a földesúrtól. A 
céhek alakulása, egyesek kiválása a régebbiből folytatódott a XIX. 
században, szinte a céhek megszűnésének napjáig. Fontos jelentő
sége lett az építkezésekkel kapcsolatos iparok céheinek (kőműves, 
kéményseprő). A legtöbb céh a marcali uradalmi központban és 
környékén alakult, amely kissé lemaradt az iparosodásban, de 
Nagyatád, Csurgó és más kisebb céhes központok is ekkor váltak 
le az anyacéhektől. A céhes tárgyi emlékek között szép számmal 
találunk művészi értékeket hordozó darabokat. Egyik legrégibb 
közülük az andocsi vegyes céh behívótáblája, egy szépen megfor
mált fényezett barna szív alakú tárgy 1763-ból. (20. a-b. ábra) A 
fazekasok remekeinek számítanak a céhkancsók. Egyik legrégibb, 
(a Nemzeti Múzeumban található) somogyi céhkancsó a karádi 
takácsoké 1748-ból, az egyik legkésőbbi, de igen szép kivitelű az 
andocsi vegyescéhé 1840-ből. (19. ábra) A céhládák jelentős része 
barokkos kiképzésű (21. ábra), a későbbieké klasszicizáló hatású. 
Különleges ritkaságú a kaposvári fazekas és kályháscéh 1795-ből 
való barokkos stílusú, festett zászlója. (22. ábra) Céhes iparosok 
munkái a mezővárosi és községi pecsétek is, ezeken többnyire ké
ső gótikus és reneszánsz ízű motívumokat látunk: szívből kinövő 
virág, életfa, pelikános-virágos vagy virágot tartó, vagy begyébe 
csípő madaras, páros madaras kompozíció, karó köré hullámvo
nalban rajzolt szőlő, cserfa baltás férfival (23-26. ábra), de reáli
sabb motívumok is, mint az ekevas, kasza, szőlőmetszőkés, boro
na, kaszáló ember, búzakéve is, amelyek nem jelennek így meg ké
sőbb a népművészetben. Mezővárosok esetében szívesen ábrázol
tak a pecsétjeiken rangos épületeket, mint a marcali templomot 
(6. ábra), az iharosberényi kastélyt. (27. ábra) 

A céhek alakulásával, az iparosok betelepedésével függ össze a 
vásártartási privilégiumok egyre kiterjedtebb igénylése a megyé
ben. Eleinte néhány forgalmasabb helyen, főként a legfontosabb 
uradalmi centrumoknak számító mezővárosokban, majd egyre 
szélesebb körben. S bár ezek a vásárok leginkább csak helyi igé
nyeket elégítettek ki (BÁCSKAI V.-NAGY L., 1984.), lehetősé
get teremtettek a helyi lakosoknak arra, hogy találkozhassanak 
nemcsak a megyebeli, de más vidékek iparosai, specialistái, házi
iparosai által készített árukkal, termékekkel, megismerhessék más 
vidékek divatját, népművészetét, és ismereteket szerezzenek az 
ország, a világ dolgairól. Az 1820-as évektől nagyobb számban 
fennmaradt és kellő részletességű helypénzjegyzékekből érzékel-

23. Heresznye község pecsétje. 

24. Hencse község pecsétje. 

25. Hedrehely község pecsétje, 
1840. 
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26. Kaposhomok község pecsét
je 

27. Iharosberény mezőváros 
pecsétje, 1771. 

hető az a változás, amely a korábbi évszázad anyagi kultúrájához 
képest bekövetkezett: egyre több a kereskedő, pl. a vasárus, edé-
nyes, deszkakereskedő, fehéredényes, könyvárus vagy ruhaeladó 
nagy, közepes vagy kisebb kalmár sátorban {„vásáros ruha, porté-
kás,r), illetve sokféle szabómester („magyar, német, zsidó, asszony ru
ha, szűr, paplanyos"). (SML 603. XI. Mernyei uradalom, Vegyes 
számadási iratok.) A vásárok maradtak a XIX. század végéig a pa
rasztság mozgékonyabb elemeinek legfontosabb eladási, beszer
zési alkalmai, ismeretszerzés, családi találkozások, fiatalok ismer
kedési lehetőségei is. Ahogy nőtt a vásárok hálózata, egyre köze
lebb kerültek a kevésbé mozgékony, fogattal nem rendelkező vá
sárló polgárokhoz. Mind a vásárokon, mind a piacokon, a falusi és 
városi üzletekben a XIX. század közepétől kezdve egyre inkább 
megjelentek a gyári termékek, amelyeknek formája, díszítése óha
tatlanul is alakították a népművészetet. Különféle stílushatásokat 
egyszerre vagy felváltva is közvetítettek, ezenkívül a gyári mód
szereknek megfelelőbb, a hagyományostól eltérő díszítésmódokat 
is. Somogy megye népessége a XIX. század elején is erőteljesen 
hagyományőrzőnek mutatkozott. A XIX. század végére azonban 
meglazultak a kötődések a hagyományosnak tartott formákhoz, 
díszítésmódokhoz. A felgyorsuló élet- és munkatempó, az értéke
sítési lehetőségek szélesedése, az ízlés gyorsabb változása utat 
nyitott a készen vett gyári termékek háztartásba való bekerülésé
nek a házilag készítettek formavilágába. A két világháború közöt
ti és az 1945 utáni időszak a paraszti életmód gyökeres átalakulá
sának, megszűnésének, de a népművészet késői utóvirágzásának, 
és elhalásának is ideje. Másutt ragaszkodtak, amíg csak tudtak a 
meglévő készletekhez, tradíciókhoz (Dráva-menti horvátok), is
mét mások fokozatosan hol egyik, hol másik „kincsüket, részüket" 
hagyták el és - az idők szavára - szegényebbé váltak. 

A népművészet tudatos gyűjtésének, megörökítésének, felkaro
lásának, ápolásának szakemberei Somogy megye területén is na
gyon sokat tettek a XIX. század végétől napjainkig, hogy a mű-
vészkedő somogyiakról minél többet őrizzenek meg az utókor 
számára. 

Knézy Judit 

28. Kékfestő nyomódúc a 
kaposvári Frászt műhelyből. 
RRM 69.88.67. 
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NÉPI ÉPÍTESZET 

Tartalmaz-e vajon az épületek elhelyezése, rendszere olyan 
esztétikai minőséget, mint a neki otthont adó táj? A kérdés költői. 
Pusztán arra utal, hogy miért érintjük a település témáját egy 
népművészeti kötetben, illetőleg miért nem foglalkozunk vele be
hatóan. Mivel a népi építészetet nem lehet csupán a szépészet fe
lől megközelíteni, szükségesnek látszik szót ejteni a házak épített 
környezetéről, egymáshoz való viszonyáról is. 

A település képe 

A történeti művekből tudjuk, hogy a szabályos alkatú utcás fal
vak a XIV-XV században Somogyban is túlsúlyban vannak. 
(SZABÓ I., 1969. 137.) Az újkor eleji háborúk, a török hódoltság 1. Simonfa látképe. 
idején azonban sok helység elpusztul, a településhálózat föllazul, Lantos Miklós felvétele, 1974. 
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4. Németfalu látképe a dom
bos tájban. 
Bonnya, 1926. EF 57219. 
Gönyey Ebner Sándor felvé
tele. 

s majd csak a XVIII. század második felében rögzül újra. Az 
1780-as években készült I. katonai fölmérés térképein jól látható, 
hogy az utcás falvak mellett szép számmal vannak zsúfolt, rend
szertelen belsőségű községek, különösen Belső-Somogyban, Zse
licben és a Dráva-mentén. E területek falvaihoz külső, határbeli 
épületek is tartoznak. (2. ábra) A halmazos települések, a pajtás-
és akloskertek, valamint a szőlőskertek sorra föltűnnek a XVII-
XVIII. századi forrásokban, a XIX. század első felében pedig egy
re több megfigyelés, leírás számol be róluk. Növekvő arányukat 
kétségtelenül bizonyítják az 1858-tól készülő II. katonai fölmérés 
mappái. 

A települések halmazosodásában nagy szerepet játszott a 
XVIII. századi politikai, gazdasági konszolidáció, a szervezett né
pességtelepítés, a belső migráció és a demográfiai robbanás. Már 

2. Zsúfolt, szabálytalan tele
pülés képe az 1780-as években. 
Csököly az I. katonai fölmérés 
térképén. 
<— 

3. Településkép a falurendezés 
után. Csököly a II. katonai 
fölmérés térképén 1858-ban. 
<— 

5. Halmazos település marad
ványa Csököly ben a Deák sze
ren. 
Zentai Tünde felvétele, 1976. 
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6. Balatonendréd látképe. a század közepén nagylétszámú családok laknak együtt, közös fe-
Lantos Miklós felvétele, 1975. dél alatt vagy egy telken több házban. (HORVÁTH J., 1975. 

239-242.) Hovatovább a belsőség járhatatlanná lesz. Nő a kényel
metlenség és a tűzveszély. Az utóbbi körülménynek tudhatók be 
az olyan adminisztratív rendelkezések, amelyek a települések 
megosztottságát is elősegítik. Már 1717-ben megyei statútum írja 
elő, hogy a szegény nép gabonájának, szénájának tároló építmé
nyeit a lakóhelyhez közel, de azon kívül építse föl. (T. MEREY 
K., 1965. 14.) A XIX. század közepére az épületek rendje sok zse
lici és belső-somogyi faluban anarchikussá válik. A problémát sok 
zökkenővel ugyan, de az 1860-as évek helységregulációi során 
megoldják. (HOFER T., 1955.) A tagosítás alkalmával új telkeket 
mérnek, kiegyenesítik az utcákat (3. ábra), számos talpasházat 
görgőkön más helyre tolnak, és a külső kertekben lévő épületeket 
betelepítik az udvarokra. A mai utcahálózat is ennek a rendezés
nek az eredménye. 

Amikor a XIV században a feudalizmus szervezete, s vele a 
jobbágytelek rendszer kialakul, a házakhoz vidékenként meghatá
rozott nagyságú beltelek, fundus tartozik, amelynek a szélessége 
ekkortájt Somogyban 40-60 méter között váltakozik; a XIX. szá
zadra viszont általában a felére csökken. A telket kerítés övezi, 
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7. Mocsári tölgy a Dráva
mentén. Potony 1985. 
Lantos Miklós felvétele. 

ami még a múlt században is sok helyen középkori módon készült 
próstya vagy hasogatvány, ъъъ.ъ fölül vesszővel gúzsolt, földbe vert 
hasított fa. Közülük néhány Belső-Somogyban és a Dráva-men
tén még az 1970-es éveket is megérte. (10. ábra) A faépítkezés vi
rágjában a telkeken sok különböző funkciójú épület állt (39. ábra); 
a talpas-vázas istálló, a zsilipéit vagy fonott falú talpas pajta - so
kat a falurendezések során telepítettek be a határból -, a borona 
disznóól (37. ábra), a gabonás-, helyenként boros kamra, a ter-

8. Réthelyi földfalú pince. 
Lantos Miklós felvétele, 
1998. 

37 



9. Drávai halásztanya. 
Barcs, 1926. EF 57082. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 

11. A szennai református 
templom, épült 1785-ben. 

-» 

ménytároló kasok (38. ábra) és itt-ott a fonott baromfiólak, továb
bá a vermek. Mind külön fedél alatt. A század második felében a 
szilárdfalú építkezéssel válik gyakorlattá, hogy az istállókat és a 
pajtákat a lakóház folytatásában építik föl. Következésképp az 
épületszám jelentősen csökken. 

A somogyi falvak életéhez és látványához a késő középkor óta 
hozzátartozik a központi helyet elfoglaló templom. Kivételt csak 
néhány - köztük a szennai - az ellenreformáció idején emelt 
XVIII. századi protestáns templom jelent, amit a hívek az utcavo
nalnál beljebb, eldugott helyen építhettek a tilalom feloldásáig, 

10. Gúzsolt cölöpkerítés szán
talpas kapuval. 
Csököly, 1976. Zentai Tünde 

felvétele. 
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amelyre 1780-as években került sor. A mondott időszakban a so
mogyi református templomok egy része még talpgerendával és 
virágos festésű kazettás mennyezettel készült. Ilyen ünnepi dísz
be öltöztették Szenna 1785-ben emelt barokk templomának teljes 
belső berendezését. Dúsan virágozott reneszánsz ízű mennyezete, 
karzatai és padjai Nagyváti János festőasztalos keze munkáját 
dicsérik. (11. ábra) 

Somogy a magyar népi építészet térképén 

A talpasház. Kinek ne ez jutna azonnal eszébe Somogy népi 
építészetéről? Nagyon is érthetően. Hiszen a népművészet virág
korában, az első néprajzi megfigyelések idején a XIX. század kö
zépső harmadában a Belső-Somogyba és Zselicbe látogató még 
egész zsúpfödelű talpasházakból álló utcákon, sőt kis falvakon át 
róhatta útját. E megkapóan szép, a gótika, a reneszánsz és a ba
rokk hatását magukon viselő épületek néhány emléke máig fönn
maradt, közülük öt a szennai szabadtéri múzeumban látható. Bár
mily nagy szerepet játszottak azonban a talpasházak a vidék életé
ben, „Somogyország" hagyományos építészete sokszínű, amelynek 
fontos részét képezték a föld és más szilárd falú házak is. 

A népi építészet helyi tudománytörténete a XIX. század elejé
ig nyúlik vissza. Az első jelentős népismereti dolgozatot, amely a 
,fiómép" otthonaira is kiterjedt, Nemes Apáti Kiss Sámuel (Kiss 
S. N. A.) közölte a Tudományos Gyűjteményben 1822-ben 
Értekezések Somogyról címmel. A megye első monográfusa, 
(Nagy)Szakácsi Csorba József 1857-ben a Somogy vármegye is
mertetésében már a falusi házak sokféleségéről és átalakulásáról 
számol be. A XIX-XX. század fordulóján készült nagy összefog
lalásokban egymás után jelennek meg a Somogyra és az itteni nép 
lakására vonatkozó adatok; Az Osztrák-Magyar Monarchia írás
ban és képben lapjain Baksay Sándor (1896. 263-360.), a 
Borovszky Sámuel szerkesztette Magyarország Vármegyéi és Vá
rosai sorozat önálló kötetében Csánki Dezső (1916), A magyar 
nép művészetében (1912. IV) Mihalik Gyula ír róla. A Millenni
umi Kiállítás Néprajzi Falujában a dél-dunántúli népi építkezést 
a csökölyi talpasház és portája képviseli. (JANKÓ J., 1894. EA 
940.) 1902-ben Jankó János A Balaton-melléki lakosság néprajzá
ban a somogyi part népi építészetét is bemutatja. A XX. század 
első évtizedeitől az építészek egyre több parasztházat mérnek föl 
(Foerk Ernő 1927., Kertész K. Róbert-Sváb Gyula én.), Tóth 
Kálmán a Balaton környékéről (1936), Kiss Tibor a Szigetvidék
ről (1943) ad ki könyvet. Az 1930-as évektől módszeres néprajzi 
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12. Somogyi talpasház. 
1843-ban épült Csökölyben, 
ma a SZSZNGY-ben áll. 
Balassa M. Iván felvétele, 
1986. 

gyűjtések során tárják föl a régió hagyományos lakáskultúráját; 
Gönyey - 1931-ben még Ebner - Sándor a Zselicben és Belső-
Somogyban, Seemayer Vilmos Somogy és Zala határán (1933) 
kutat. A Balatoni-medence népi építészeti összefüggéseit Vajkai 
Aurél nyomozza (1940, 1957, 1964, 1973.). Az 1920-30-as évek
ben Bátky Zsigmond megalkotja a magyar háztípusok rendszerét, 
s ebben a somogyi hajlékokat baranyai és Tolna megyei társaival 

13. Falukép libákkal. Török-
koppány, 1926. EF 57225. 
Gönyey Ebner Sándor fel
vétele. 
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együtt „déli magyar vagy alsó-dunántúli" néven definiálja (1930, 
1934, 1937, 1941). Elméletét csak három-négy évtized múltán 
korrigálják. Ma már tudjuk, hogy a középkorban kialakult dunán
túli háztípus újkori helyi változatáról van szó. 

Az 1970-es évektől a tárgyi emlékek vizsgálatán és a szájhagyo
mányon alapuló kutatások látómezeje kitágul, s mind nagyobb 
hangsúlyt kap a történeti múlt és a dolgok eredetének kérdése. 
Knézy Judit az, aki megkezdi a somogyi levéltári források népi 
építészeti szempontú tanulmányozását (1972, 1973, 1974). H. 
Csukás Györgyi a mernyei uradalom XVIII-XIX. századi épület 
összeírásait és terveit értékelve az uradalmi és a népi építkezés 
kapcsolatát elemzi (1991). A néprajzi, történeti és régészeti kuta
tások alapján 1991-ben elkészül a dél-dunántúli régió s vele a so
mogyi parasztház monográfiája. (ZENTAI T., 1991.) A sokolda
lú tudományos munka eredménye ölt testet a Szennai Szabadtéri 
Néprajzi Gyűjteményben. Az ország öt regionális szabadtéri mú
zeumainak egyike Knézy Judit néprajzi koncepciója, L. Szabó 
Tünde építész és társai tervei szerint, Szigetvári György bábás
kodásával a Rippl-Rónai Múzeum keretében jön létre. 

Az építőanyagok története 
A népi építészetben egészen a XX. századig a fa és a föld a meg

határozó építőanyag. A falusi házak történetét e két alapvető fal
anyag felhasználási arányának az állandó változása jellemzi. S e 
változás a faépületek rovására megy végbe. 

A somogyi faépítkezés múltját a régészeti kutatások, az okleve
les források és a szótörténet segítségével az Árpád-kortól tudjuk 
nyomon követni. Bár a honfoglalás utáni években itt megtelepe
dett lakosság nagy része többé-kevésbé földbe mélyített objektu
mokban lakott, számos adat szól amellett, hogy különféle faolda-
lú, felmenő falú épületeket is emeltek. A magyar háztörténet 
szempontjából is igen fontos az a Fonyód-Bélatelepen föltárt 
IX-XIII. századi földművelő telep, amelynek négy tűzhely es há
zacskája részben csertölgy talpakkal és sövény fallal készült. 
(HORVÁTH В., 1968.113-143.) De megtalálták a fonott fal ma
radványait, többek között Főnyeden, és cölöpvázas változatát 
Bodrog falu (MAGYAR K., 1984. 26.) területén is. Faépületek ké
szítésére következtethetünk a Kaposvár melletti Taszár nevéből, 
mely az ács szó szláv változata, és a X. századi fejedelmi szolgáló
népek e mesterséget űző települését rejti. (K. CSILLERY K., 
1982. 182.) Faházak előállítására szakosodott falu lehetett a hajda
ni Gan falu is Ságvár határában, ahol egy 1138-ból származó ösz-
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14. Talpas pince fonott fal
szerkezete Zselickisfaludon. 
EF 64981. Gönyey Ebner 
Sándor felvétele, 1931. 

szeírás szerint a lakosok kötelesek voltak évente két kimunkált há
zat és ezer darab deszkát szolgáltatni a dömsödi prépostságnak. 
(K. CSILLÉRY K., 1982. 175-176.) A vesszővel beszőtt szerke
zet, a sövényfal emlékét több középkori helynév is megőrizte. So
mogyban 1379-ben följegyezték „Villa Sueynt" egy Sár nevű víz 
mellett, Kiliti és Ádánd határán „Sewent" 1419-ben, Hedrehely 
táján pedig „Sewenhazát" 1448-ban. (CSÁNKI D , 1894. II. 639.) 
A technika ismeretének nagy múltjára vet fényt az a tény, hogy 
eredetileg a finnugorrá/ szavunk is fonást jelentett. A faépítkezés 
fölsorolt elemei az igen gyér késő középkori ásatásokból is fölszín
re kerültek, így a talpas-vázas ház gerenda és cölöpnyomai Bala
tonszentgyörgytől délre Battyán falu helyén, a borona- és a sö
vényfal nyomai a balatonmagyaródi Kolon-pusztán. Szent
györgyön alaposan föltételezhető a sárkitöltésű karóközös építke
zés is. (MÜLLER R., 1972. 196-197.) 

A faépítkezés Somogyban az újkor elején is folytatódik. Az I. 
katonai fölmérés országleírása 1785-ben a 377 település közül 
még csak 16-ban örökít meg „szilárd, jól megépített vagy masszív" la
kóházakat. Ekkoriban a templomok, a szerényebb nemesi lakok és 
az iskolák nagy része is fövényből és fából való", miként az kitűnik 
Padányi Bíró Márton 1747. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvé
ből, meg a korabeli konszkripciókból és leltárakból. Mégis ebben 
az évszázadban - nagyrészt a háborúk okozta fahiány következté
ben - a megyében lassan megindul a földépítkezés, elsősorban 
Külső-Somogyban. Tudjuk például, hogy Lellén 1720-ban már 
tömésfalú templom állt. (VAJKAI A., 1964. 159.) A faépítkezést 
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15. Sövény falak a XIX. szá
zadban. 
Tervező-szerkesztő: Zentai 
Tünde. 

Mária Terézia 1772-ben hozott uralkodói rendelete is korlátozza. 
(ZENTAI T , 1989. 9.) A fában gazdag Somogyban a jobbágyok 
körében azonban ennek még csak mintegy fél évszázad múltán 
lesz érzékelhető foganatja. A vertfal Balaton menti és külső-somo
gyi terjedéséről a XIX. század első felében Jankó János (1902. 
185.) és Knézy Judit (1972. 531.) tudósít. A kaposfői prépostság 
javainak összeírása szerint 1816-ban a talpas sövényházak túlsú
lya mellett már számottevő a tömésfal aránya, és jelen van a sárfal 
meg a rakott fócskerakás is. Az utóbbit Csorba József 1857-ben már 
részletesen bemutatja. (1857. 87.) Ez az évszám hozzávetőleg egy
beesik az építőanyag váltás somogyi fordulópontjával, ugyanis a 
múlt század derekától egyre kevesebb talpasház épült, a famunkát 
itt is fokozatosan fölváltja a földépítkezés. 

44 



s 

Épületszerkezetek 
Falak 

A XIX. század derekának falusi építészetéről hiteles és részle
tes képet alkothatunk. Ez az a periódus, amelyből számos népraj
zi, történeti leírás és fa-, illetve szilárdfalú épület maradt ránk. 
Módunkban áll tehát olyan állapotrajzot felvázolni, amelyet a 
komplex tudományos kutatás és az empirikus megfigyelés össz
hangja jellemez. Következésképpen ennek az időszaknak az építé
szete szolgál a bemutatás legbiztosabb kiindulási alapjául. 

Somogyban ez idő tájt a faépítkezésben uralkodó a talpas-vázas 
szerkezet, mind a lakó-, mind a fontosabb gazdasági épületek kö
rében. Az alapul szolgáló talpakat hasított, bárdolt tölgygerendák
ból ácsolták. A talpfák avagy aljgerendák végeit egymásba lapolták, 
beállazták. A sarkokra és falközépre csapolták be a váz függőleges 
elemeit, a szöglábakat, melyekből az ajtók és ablakok helyére egy-
egy pár került, mert ezek alkották egyúttal a szárfákat is. A szer
kezetet fölül a talpgerendával párhuzamos koszorú, koszorúfák fog
ták össze. A szöglábakat a sarkokon ferdetámaszokkal is rögzítet
ték a talpfákba (16. ábra); ezeket a gerendákat a Zselicben kötésnek, 
feszítőfának, Belső-Somogyban kölincsnek hívták. A falak karók kö
zé rakott sárgombócokból, ún. föcskerakással készültek. (23. ábra) 

16. A SZSZNGY-be áttelepí
tett kisbajomi talpas-vázas 
ház szerkezeti rajza ollószáras 
tetővázzal. Sasi János rajza 
alapján. 
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17. Szilárdfalú házak sora a Somogyban a nagy múltú fonyásos sövényfal (14. ábra) a múlt szá-
németlakta Szulokban. ъъА közepén már háttérbe szorult, csak gazdasági épületeknél al-
EF 57049. Gönyey Ebner kalmazták. Hasonló a helyzet a zsilipéit borona és bárdolt palló 
Sándor felvétele, 1926. meg a borona falak esetében is. 1749-ből még arról értesülünk, 

hogy Somogy váron „...plébániaház épült boronából, sárral 
tapasztva", egy évszázaddal később már legföljebb boronapincé-
ket és kamrákat ácsolnak ezzel a technikával, hasított pallóval pe
dig leginkább csak a pajták és disznóólak oldalát rakják be. XVIII. 
századi fejlemény az építőanyagok történetében a vázszerkezet 
vályog kitöltése. Paraszti használatáról Somogy megyéből csak a 
XIX. századból tudunk, Nemesvidről és Bürüsről. Az utóbbi te
lepülésen 1830-ban épült egy három helyiséges elő- és oldaltorná-
cos vályogfalú ház talpakra. 

A talpas-vázas épületek legértékesebb és az időjárás viszontag
ságainak leginkább kitett eleme a talpgerenda volt, ezért valami
féle alappal próbálták védeni. Cölömpöket, tuskókat, téglát vagy kő
darabokat helyeztek el alatta. A talp így is hamarabb korhadt, 
ezért gyakran kicserélték. Megvoltak ennek a műveletnek a speci
alistái. Erről tanúskodik a drávaszentmártoni ispán jelentése 
1834-ből, miszerint: „Az Halász ház raparátiojára fogadtam az 
Slavoniai Talphuzó Mester Embert, aki Lakócsán is ajager háza alá Tal-
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pat húzott." (ZENTAI T., 1991. 50.) Seemayer Vilmos (1933. 52.) 
Berzencéről részletesen leírja, hogy az ács miként emeli meg 
nyolc ember segítségével az épületet és talpalja újra. 

Az igen fejlett talpas szerkezetek mellett a szájhagyomány 
megőrizte az egyszerűbb és olcsóbb földbe rögzített, cölöpvázas 
épületek emlékét is. A régészeti föltárásokból láthatóan az Árpád
kor utáni évszázadokban vázas fonott fallal épült a legtöbb dél
dunántúli ház. Hasonló szerkezetű lehetett Somogy megyében a 
csepelyi sövénytemplom, amelynek az 1748. évi javításáról följe
gyezték, hogy: „...75 vagyis 16 karót a templom falában toben elrohadt 
karók mellé földben leástunk és azokat két szeggel a meggyengült karók 
mellé szegeztük s az alját sárral megcsapkodtuk... " A gazdasági épüle
tek között Kaposvár környékén még a XIX. század első felében is 
sok cölöpvázas sövény- és karóoldalút írnak össze. A XIX-XX. 
század fordulóján ilyen ház azonban már csak elvétve és szükség
helyzetben épül, legtovább Külső-Somogy keleti részein. Ekkor
ra kihal a földsáncok építésénél eltanult többrétegű faltechnika is; 
a két sor fonás közé töltött földfalra századunkban már csak né
hány külső-somogyi és Dráva-menti faluban emlékeztek. 
(ZENTAI T., 1991.41.) 

A XIX. században egyre több ház épül földből, különösen Kül-
ső-Somogyban. A század elejétől a somogyi uradalmak földesurai 
is - köztük Széchényi Ferenc 1805-ben - egyre jobban szorgal
mazzák, hogy: „Iparkodjanak a Jobbágyok, ...házaikat tömésből vagy 
fetske rakásból és nem fából tsinálni... " h fecskerakás, amit Csorba Jó
zsef is leír 1857-ben, ekkor már a villával rakott szalmás sárfalat 
jelenti, amely leginkább a Balaton-parton, Zselic északi részén és 
a Dráva-mentén terjedt el. A Zala megyével határos területeken 
előfordult a legrégibb sárfal is, a faváz nélküli sárgömbökből 
összerakott. A múlt században azonban a vertfal âz, ami rohamo
san terjed. A készítés technikája után Somogyban általában tömés
falnak nevezik, ugyanis deszkazsaluzat közt bunkóval tömörítik. 
Az 1870-80-as évektől pedig tanúi lehetünk a formázott vályog 
meghonosodásának, különösen a Somogyi-dombság keleti felé
ben, majd széleskörű térhódításának a XX. század elején. 

A XIX. század közepétől a jómódú parasztok körében számol
hatunk a téglaépítkezéssel is, bár ez a nemes építőanyag általános
sá csak a XX. század ötvenes éveitől lesz. Somogy megye a tégla 
előállítása terén élen jár a dél-dunántúli régióban. Bagolasáncon, 
Szécsényben és Merkepusztán már az 1780-as években is működ
nek uradalmi téglaégetők. A XIX. század végén a téglaipar olyan 
mérvű föllendülését tapasztaljuk, ami a népi építkezésben is érez
teti hatását. Baksay Sándor (1896. 304.) arról számol be, hogy 
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amióta rájöttek, „...hogy a somogyi agyagot egy kevés fával kővé lehet 
változtatni... ", csinosabbá és jobbá váltak az általa sutának minősí
tett paraszti lakások. Ekkoriban már téglagyárak működnek 
Kéthelyen, Csökölyben, Istvándiban, Kaposmérőn és Kadarkú-
ton, mégpedig az utóbbi két helységben gőzüzeműek. 1922-ben 
Somogyban már tizennégy téglagyár van, míg Tolnában és Bara
nyában nyolc, Zalában pedig csak négy. 

Tetőszerkezet 

A falak fölhúzása, a talpas épületek esetében a váz fölállítása 
után közvetlenül a tetőkészítés következik. Somogyban megtalál
ható a hagyományos tetőváz mindkét alapformája: a szelemenes 
és a szarufás. A szelemenes tető egyik fő típusa az Európában az 
őskortól alkalmazott függesztett ágasfás szelemenes szerkezet, 
amelyben a tetőgerincet alkotó gerenda földbe ásott hosszú ága
sokon nyugszik, és tartja a ráfektetett ragfákat vagy tetőfákat. 
Nagy múltjáról árulkodik a fő elemek neve is. Ágas szavunk finn
ugor eredetű, a. szelemen pedig korai szláv átvétel. (MTESZ 1967. 
I. 100, 1976. III. 707.) Az ágasfás tetőszerkezet rendszerint a talp
nélküli cölöpvázas falakkal párosult. Jelenlétét a somogyi régésze
ti föltárások a IX. századtól folyamatosan kimutatták a térségben. 
Elmúlása a XIX. század közepéhez köthető. A XX. század első év
tizedeinek néprajzi kutatásai a Balaton-melléken és a megye kele
ti felében tudtak emlékanyagot gyűjteni róla. (JANKÓ J., 1902. 
190., GÖNYEY ÉBNER S. 1933. EA 5374. 78.) 

A szelemenes tető másik fő változata az ollóágas vagy ollóswras. 
(16. ábra) Lényege, hogy a ragfákat tartó szelement a harántfalak
ra állított vaskos gerendaollókra fektetik. Az Ausztria és Szlové
nia felől terjedő szerkezet Somogyban a XVIII. századtól gyako
ri, a múlt század második felében a Dráva-menti részek kivételé
vel mindenütt előfordult. Ebben a konstrukcióban a tető súlyát a 
falak hordozzák, ezért az ollószáras tetőt csak jól terhelhető fala
kon, Somogyban a meghonosodás idején általános talpas-vázas 
épületeken alkalmazzák. Az ollós tetőváz tölgyfából készült, a rá
erősített ragok pedig értéktelenebb éger és egyéb nagyjából meg
munkált dorongfából. 

A szelemenes változatokkal ellentétben a szarufás tetőszerkeze
teknél az önhordó fedéltartó gerendák alkotják magát a tetővázat 
is. (19. ábra) Ennek a megoldásnak is középkori, ám még kiderí
tetlen múltja van. Régiesebb formájában a keményfából hasított 
szarufák lapolással támaszkodnak a koszorúgerendákra, s végük 
50-70 centivel túlnyúlik rajtuk. Ez az ún. csüngőszarufás tető, 
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18. Tetőváz típusok a XIX. 
század második felében. 
Tervező-szerkesztő: Zentai 
Tünde. 

amely a faépítkezés sajátossága. Valamennyi zsúpos faépületünk 
ilyen a megyében. Fejlettebb épületasztalos technika eredménye 
a támasztott szarufa, amelynek végeit a keresztgerendákba csapol
ják be. A nép körében a szilárdfalú épületekkel honosodik meg a 
XIX. század folyamán. Rendszerint fenyőből készül. Már Csorba 
József (1857. 67.) megírta, hogy a. „...szebb épületekre rendesen fenyő
fát szoktak használni... ", amit а„kránicok" (horvát tutajosok) úsztat
tak le a Dráván Stájerországból. A szarufás tető a XIX. század vé
gére gyakorlatilag mindenütt fölváltja a szelemenest. Hozzávető
leg ez idő tájt terjed el a fejlettebb széklábas tető állószékes és kisebb 
mértékben a dőltszékes változata. 
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20. Zsúpfedél belső oldala, 
Szenna. Lantos Miklós felvé
tele, 1968. 
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19. Zselickisfaludi füstösház 
padlása. 
Lantos Miklós felvétele, 1968. 



A tető alakja 

A tetőváz többé-kevésbé meghatározza a tetőformát. Az ágas
fás szelemenes tető legtöbbször függőleges háromszögű síkban 
oromfalakkal záródik. A régi településeken ez a házeleje nyitott 
vagy természetes-, illetve tapasztott sövény volt, vertfal esetén 
többnyire vályoggal rakták be; az utóbbit majd mindenütt tűzfal
nak, csúcsfalnak hívták. Az ollószáras és szarufás faépületek födelét 
általában lekontyolták. Ez a mindkét végén csapott farazatos tető 
az előzőnél bizonyosan nagyobb múltra tekint vissza, és a XIX. 
században emelt épületeken ritka. Baksay Sándor (1896. 202.) is 
régimódinak titulálja. Ekkor már általános a gótikus előzményű 
(K. CSILLÉRY K., 1991. 67.) félig lekontyolt csapott tető, a szak
irodalomban csonkakontyosnak nevezett oromfallal. Göllén már 
1774-ben összeírtak ilyen födelű kéthelyiséges „régi árandásházaf 
(H. CSUKÁS GY., 1991. 158.), az évszámos házak tanúsága sze
rint pedig számuk az 1830-as évektől egyre szaporodik. 

A tetőfedése 

A tetővázra - többnyire lécezéssel - kerül a héjazat. A közép
kor végén és az újkor elején a legáltalánosabb tetőfedő anyag a 
szalma. Használata olyannyira bevett szokás, hogy az 1768-ban 
megalkotott első országos érvényű tűzrendészeti szabályzat sem 
tiltja. A somogyi házak a XIX. század első felében szinte mind 
szalmásak. Az első országos épületstatisztika szerint arányuk még 
1891-ben is 74%. Ennél több a dél-dunántúli régióban csak Zalá
ban van. A szalma héjazatnak alapvetően két változata ismert, 
amit a XVIII. századi írott forrásokban zsupp és szalma néven kü
lönböztetnek meg. Az utóbbin a középkori eredetű, taposott szal
mához hasonló technikát értik, ami gyakran rázott szalmaként sze
repel az iratokban. Somogyban ez az arasznyi távolságban lévő 
ragokra fölrakott búza, árpa, hajdinaszalma fedés a XIX. század
ban végleg elenyészett, és az 1930-as évek tájára már az emléke is 
homályba borult. 

A fejlettebb, kötözött rozsszalma kévékből készült zsúpfödél 
(20. ábra) a XVIII. században még csak a nemesi kúriákon jelenik 
meg, népivé válására a XIX. század folyamán kerül sor. Elterjesz
tésében fontos szerepet játszanak az uradalmak. Gróf Széchényi 
Ferenc például 1805-ben kiadott Rendeléseiben előírja, hogy: 
„...iparkodjanak a Jobbágyok újonnan fölállítandó ház és más hajioki 
vagy állásbéli födeleiket zsupp födél alá venni. " Az indíték az, hogy kí
mélni akarják erdeiket, a szalmatető rögzítéséhez ugyanis -
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21. Tetőfedő anyagok a XIX. 
század második felében. 
Tervező-szerkesztő: Zentai 
Tünde. 

miként a csokonyai uradalomban följegyezték 1812-ben -„...egy 
közönséges Hajlék fedésére 50 szál Póznát fel raknak;... " A zsúpfedés 
azonban ekkoriban igen drága, mert kevés a hozzáértő specialista, 
a „zsuppoló Ember". (TAKÁCS L., 1978. 110.) Pár évtized alatt 
azonban általánossá válik, ugyanis a XIX. század közepén fölvett 
paraszti leltárakban már szinte mindenütt zsúp szerepel. Csorba 
József (1857. 64.) is azt írja, hogy: „Ä rozs - az egész megyében álta
lánosan - ...a' köznép' táplálmánya ...kévébe kötve házfödele. " A Bala
ton, a Kapós és a Dráva-mentén a XIX. században fontos szere
pet játszott a nádfedés is, területe azonban a zsúp terjedésével ará
nyosan csökkent, és az 1880-as évek végére a Balaton körzetére 
korlátozódott. 

52 



A XVIII. században az igényesebb épületeket tölgyfa zsin
dellyel fedték. A XIX. század elején a „jó zsilipes Sindelyek 
tsinálásához " a szomszédos baranyai Zselicség Lukafa helységében 
értenek, a század derekán viszont már Szentmihályfán is faragnak 
tölgyfa zsindelyt. 1891-ben a somogyi épületeknek 5.62%-a fa
zsindelyes. Az inventáriumok szerint a cseréptető a gazdag pa
rasztok körében az 1840-es években kezd divatba jönni, de lassan 
terjed, mert még 1891-ben is csak az épületek 26.83%-át borítja, 
szemben az országos 55.69%-os átlaggal. 

A födém 

A fal és a tető kapcsolata a födém segítségével valósul meg, 
amely egyben elválasztja a lakásteret a padlástól. A háztörténet 
szempontjából fontos megemlíteni, hogy a somogyi lakóépület, 
miként a dunántúli ház is, a kályha elterjedésétol fogva az újkor
ban már lepadlásolt. Fő alkotó részei a fi-, fii-, fő- vagy 
körösztgerendának hívott födémgerendák, amelyek a hosszanti ko
szorúgerendákat, szilárdfalú épületek esetében a sárgerendákat 
hidalják át. A talpas-vázas épületek rendszerint dupla koszorúval 
készültek; az alsó a falszerkezet záró elemét alkotja, erre fekszenek 
föl a keresztgerendák, amelyeknek a végén nyugszik a felső koszo-
rúfa. Az utóbbira támaszkodnak a szarufák. A keresztgerendákat 
felülről takarják a padlást képező pallók. (23. ábra) A XVIII. szá
zadban még a jobb épületekben is sok a hasított keményfa „szag
gatott pallós". 1783-ban például a beleznai mészáros szobáját úgy 
jellemezték, hogy: „fölül hasogatott tölgyfa deszkával pallásolva". 
(KNÉZY J., 1972. 527.) A XIX. század közepén a keményfa és a 
puhafa födém már egymás mellett fordul elő. Csorba József arról 
tájékoztat, hogy „A' padlás önmagok által hasogatott tölgy, a 
tehetősbeknél a Dunáról, Dráváról hozott fenyődeszkákból készül... ". 
(1857. 87.) Teljesen gerenda födémű házakról nincs informáci
ónk, a borona padlású füstöskonyhák közül azonban néhány az 
1970-es évekig fönnmaradt Belső-Somogyban. Ugyanezen a tá
jon herkelukat vágtak a födémbe, részben a füst elvezetése, részben 
a padlásföl járat céljára. 

A XVIII-XIX. század német telepes újítása, a szalmapólyás fö
dém az 1800-as évek elejétől, közepétől lassan a somogyi köznép 
lakásában is terjed. Csorba József szavaival: „Äpadlás... igen sokak
nál vékonyabb, hasogatott, sorba rakott szalmás gyúrt sárral összetekert 
fák - (Widelboden), aztán simán bekenve, bemeszelve a' stukkatort 
képezik." (1857. 87.) 
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22. A födém borítása rövid, 
hasított, keményfapallókkal. 
SZSZNGY 
Erdélyi Gábor felvétele, 1975. 



23. Talpas-vázas, karós sár- A födémet alulról támasztja a középen hosszában végignyúló 
falú, szarufás tetővázú füstös- legfőbb padlásgerenda, a mestergerenda. Amióta írott emlékeink 
konyhás ház szerkezete. vannak a dél-dunátúli parasztházról - gyakorlatilag a XVIII. szá-
Sabján Tibor rajza alapján. zadtól - azóta tudunk erről az épületelemről is. Alkalmazása a 

XIX. század végéig, a vakolt síkmennyezetek elterjedéséig tart. 
Mint a ház legértékesebb faeleme, amely szem előtt van, általában 
igényesebben megmunkált a többinél. Eleit gyakran hornyolták, 
fölvésték rá a ház építésének évszámát, a tulajdonos nevét, eseten
ként faragással díszítették. A keményfa mestergerendákon a Kis-
Balatonnál, Belső-Somogyban és különösen a Dráva-mentén elő
fordult az ékrovásos mértani ornamentika. 

A helyi házfejlődés szempontjából fontos jellemzőként említ
jük meg, hogy a Kis-Balaton környékén, a Marcali-háton, Belső-
Somogyban és Észak-Zselicben számos tárgyi és orális emlékét 
találtuk a keresztirányú mestergerendának. (16. ábra) A mester
gerenda ebben az esetben az utcai rövid homlokzattal párhuza
mos, a födémgerendák pedig hosszában helyezkednek el, miként 
az ma is látható a szennai múzeum csökölyi házának konyhájá
ban. Ez az építésmód valószínűleg a dunántúli ház középkori 
múltjából származik, megszűnése pedig párhuzamos a füstös-
konyha kihalásával. 

Az alaprajz és a tüzelőberendezés 
Ha a somogyi házak beosztását és az egyes helyiségek funkció

ját nézzük, első benyomásunk az lehet, hogy alapjában ugyanaz a 
belső terek elrendezése és használata, mint bárhol másutt az or
szágban. A rövid homlokzattal utca felé forduló épületekben a 
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szobát konyha, majd kamra vagy második szoba és kamra követi. 
Emellett azonban mégis vannak olyan lényegi eltérések, amelyek 
meghatározzák az itteni házak sajátosan dunántúli jellegét, és 
fényt vetnek e nagytáji típus történeti fejlődésére. Ezek a karakte
risztikus jegyek elsősorban a tüzelőszerkezetek, a füstelvezetés 
rendszerében és az alaprajzban mutatkoznak meg, szoros össze
függésben az adott faltechnikával. A lakáskultúra fejlődésében, 
mindenkori modernizálásában döntő szerepet játszik a tüzelő és 
füstelvezető berendezés. Mint látni fogjuk, ennek milyensége be
folyásolja az alaprajz alakulását. 

A XIV századig a lakóhelyiségben nyílt tűzhely vagy kemence 
található. Füstelvezetés nincs. A középkor legvégének a korszakos 
újítása a parasztházban a Bódeni-tó környékéről útjára induló 
kályhás kemence, amelyet falon át kívülről fűtenek, s a füsttelen 
szoba tiszta környezetében immár emberi módon lehet élni. Üj 
távlatok nyílnak a lakásberendezés terén is. Somogy esetében na
gyon fogas kérdés, hogy erre mikor kerül sor. Nem lévén a terü
leten középkori faluásatás, a szórványos leletekre és a még szórvá
nyosabb okleveles forrásokra kell hagyatkoznunk. Mindenesetre 
a megye területén olyan nagy számú különféle kályhacserép ke
rült felszínre a XIV-XVI. századból, hogy okkal hihetünk abban, 
hogy az Alfölről már ismert lakóház színvonalát az itt lakók is el
érhették. 

Somogyban néhol, akárcsak a szomszédos Göcsejben a 
füstösház emléke a XX. század elején még élt a szájha
gyományban. Az 1850 körül született öregemberek Csökölyben 
és Szennán elmondták Gönyey Ebner Sándornak (1936. EA 
5874. 109.), hogy gyermekkorukban „Voltak... egysejtű csak 

füstöskonyhából álló házak, melyekben sütőkemence volt, de olyanok is, 
melyeknek sütőkemencéje künn volt az udvaron. " A füstösház jelenlé
tét megerősítik egyes, földnélküli zsellérek, pásztorok vagyonáról 
készült egykorú levéltári följegyzések is. Endréden (Balaton
endréd) például 1853-ban „Egy roszház szoba és konyha egyben" sze
repel egy szőlősgazda inventáriumában. A dokumentumok azon
ban ekkor már inkább a rendkívüli szegénység időtlen helyzeteit, 
mint a népi lakáskultúra átlag színvonalát reprezentálják. Hiszen 
a XVIII. századi füstösházra vonatkozó levéltári adatok is a társa
dalom leszakadt rétegeinek életmódjáról tájékoztatnak. Az ura
dalmi alkalmazásban élő pásztorok és cselédek lakásai között több 
füstösházból és kamrából (Nagyszakácsi 1763), konyhából és sá-
rozatlan kamrából (Gomba 1765) álló épület, illetve csak 
füstöskonyhákból álló cselédházak (Gomba 1765, Alsóbogát 1784) 
kerültek összeírásra. A füstösház a XIX. századra Somogyban 
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24. Szemeskályha a XIX. szá
zad végéről. Somogy szentpál. 
Lantos Miklós felvétele, 1970. 

gyakorlatilag kihalt; nem maradt fönn egyetlen tárgyi emléke 
sem, és a népéletről értekező kutatók között nincs szemtanúja. 
Minden közlés elbeszélésen alapszik. Miért foglalkozunk hát 
mégis vele? Azért, mert ezek az információk minden bizonytalan
ságuk mellett is fényt vetnek a helyi házfejlődés régmúltjára. Igen 
fontosak a füstösház-kamra beosztású kéthelyiséges épületre vo
natkozó adatok, mert az Árpád-kori füstösház kamrával való bő
vüléséről tájékoztatnak. 

A következő történelmi jelentőségű lépés a ház-kamra egység
hez az épület elején hozzátoldott kályhás szoba. Erre a fejlemény
re a telkes jobbágyok jómódú rétegénél - miként az Alföldön -
már a középkor végén sor kerülhetett, a folyamat azonban a 
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szegények körében még a XVIII. században is tart. Berzsenyi Dá
niel nagyapjának, Thulmon Pálnak a kisgombai birtokán a „haidu 
ház'"-hoz például 1765-ben toldanak „Kálhás Szobát". 

A XIX. század elejének kortárs szemlélői, Richard Bright 
(1815) és Nemes Apáti Kiss Sámuel (1822) sorra megemlékeznek 
a somogyi parasztember kályháiról, amelyek a megyében készül
nek, amint arról az 1783-as és 1812-es kaposvári kályhás 
áriimitációkból értesülünk. „Mázas kupás, apró táblás, nagy táblás és 
közönséges vörös vagy paraszt kálhákat" állítanak elő Simonfán, 
Hedrehelyen, Kaposváron, Barcson, Szigetváron és persze a 
szomszédos megyékben. Az utóbbi mázatlan vörös kályhák azok, 
amelyek az újkori parasztházakat leginkább jellemezhették. Egy 
XVIII. századinak minősíthető példányukat Gönyey Ebner Sán
dor 1931-ben még le tudta fényképezni a cserénfai szőlőben. En
nek az egyszerű „paraszt" kályhának a divatja azonban az 1820-as 
évek táján már le is áldozott, ahogy azt Jankó János meggyőzően 
kifejtette. (1902. 210.) A XIX. század elején mindenki „zöld mázos 
szömöskálhát" akar. Ebből az igen esztétikus, gyakran írókázott 
vagy domború mintával díszített csempés kályhából készült és 
maradt ránk a legtöbb. (24. ábra) Ritkább, de ugyancsak népsze
rű volt a világos sárga mázú, a XIX. század végétől pedig a kapos
vári kályhások műhelyeiből kikerülő barna. Alakja rendszerint ta
golt: a tűztere szögletes, fölső része hengeralakú, pártázatos 
torony. A múlt században a szemeskályha a házbelső, a tisztaszoba 
ékessége volt. Mindazonáltal a kályha pénzbe került, és nem min
denkinek telt rá. Csorba József (1857. 88.) írja, hogy „Fűtő-kályha 
még némellyeknél nincs, hanem gyúrt agyagból rakott nagy kerek kemen
ce, mellyben a? kenyér is sül... " (25. ábra), tegyük hozzá, olyan mint 
a korábbi füstösház kemencéje, ami a konyhává alakított, degra
dált helyiségben a XX. századig fönnmaradt. 

A konyha története Somogyban a szobával kezdődik. Akkor 
válik ugyanis a füstösház füstöskonyhává, amikor elé építik a kály
hás vagy füsttelenített szobát. E fordulat jelentőségét tükrözi a 
szóhasználat is; Csökölyben tapasztaltuk, hogy az idős emberek 
még az 1970-es években is a házat hívták szobának, а konyhát pe
dig a régi idők emlékeként háznak. Az egykori füstösház az egész 
családnak födelet nyújtott, tehát tágasnak kellett lennie; ez a ha
gyomány él tovább a belső-somogyi füstöskonyhák méretezésé
ben. A korai füstöskonyhák igen nagyok. Megfigyelhető ez a 
szennai múzeum csökölyi házában is, amelyet ugyan moderni
záltak; úgy próbáltak füstteleníteni, hogy egy kiskonyhát válasz
tottak le belőle, de jól látható, hogy eredetileg nagyobb volt a szo
bánál. (26. ábra) 
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25. Füstöskonyha vesszővázas A konyha a XIX. század második feléig füstgyűjtő és -terelő 
boglyakemencével, bal oldalon hely is, mert nincsen kémény. Innen fűtik a szoba vagy a szobák 
tüzelőpadkával és a szemes- kályháit, itt áll középen vesszővázas félgömb vagy csonkakúp 
kályha szájával. Szenna, 1931. alakú sütőkemence, és itt főznek a sárpadkán rakott nyílt tűzön. 
EF 64947. Gönyey Ebner (27. ábra) A füst az ajtón, a padlás résein vagy a herkelukon és a hát-
Sándorfelvétele. só falba vágott kis kerek nyíláson távozik. 

A XVIII-XIX. században az átlagos füstöskonyhás ház ugyan
úgy három-négy helyiségből áll, mint az egykorú magyar házak 

26. 1843-ban épült talpasház zöme, alaprajza azonban a bejáratok szempontjából különbözik. 
két konyhával, Csököly Több osztatú házakat már a XIV-XVI. században azonosítottak 
Bálint János rajza alapján. a régészek, például Bodrog faluban és Balatonszentgyörgyön. 
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27. Füstöskonyha részlete: tü
zelőpadka kiskatlannal és a 
szobai szemeskályha szájával. 
Épült Szennán a XIX. század 
közepén. 
Lantos Miklós felvétele, 1969. 

Az egyetlen, Vörsön ma is meglévő XVIII. századi népi lakóépü
letben a konyhán és az oldalkamrán kívül két szoba van. A XIX. 
században fölvett paraszti inventáriumokban azt látjuk, hogy a fa
lusi házak beosztása szoba-konyha-kamra vagy fél telkes és annál 
nagyobb földön gazdálkodóknál szoba-konyha-szoba-kamra. A 
kéthelyiséges lakás ekkor már ritkaság. A megyében eredeti for
májában nem is maradt fönn egy sem. Helyi és dunántúli típus
meghatározó sajátossága e házaknak, hogy minden helyiségük kü
lön ajtóval az eresz alól nyílik. (26. ábra) A válaszfalakon nincs át
járás. E tulajdonság a leírt alaprajzi bővülés módjából és a füstös-
konyha jelenlétéből következik. A külön bejáratok rendszere pe
dig valószínűleg hozzájárult a tornác igen korai elterjedéséhez, hi
szen az volt az egyetlen fedett közlekedő tér. 

A fatornác az újkori somogyi és dél-dunántúli talpas házak 
szerves alakotóeleme. A történeti-néprajzi módszerekkel bizton
sággal megközelíthető időben, a XIX. század elején már készen, 
kiérlelt állapotban áll előttünk, és uralja a régió egész faépítkezo 
területét, lényegében kistáji különbségek nélkül. A levéltári forrá
sok a köznépi házak esetében a XVIII. századtól dokumentálják 
(H. CSUKÁS GY., 1991. 156.) - az ennél bizonyára nagyobb 
múltú - tornác létét. A XIX. század elejéről számos olyan adattal 
rendelkezünk, amelyek a tornác valamennyi változatának, az ol
dal-, a körüpitar, vagyis az elő- és oldaltornác, valamint a lopott 
tornác, más néven a tornácbeugró elterjedtségéről szólnak. 
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A ház modernizálásának következő fontos momentuma a ké
mény bevezetése. Építésének kezdetei a dél-dunátúli parasztság 
körében is a XVIII. századhoz köthetők. Somogyban azonban 
mind az építőanyag váltás, mind az ezzel összefüggő kémény 
meghonosodása terén megkésettség tapasztalható. A szilárdfalú 
építkezéssel együtt legkorábban Külső-Somogyban válik általá
nossá a múlt század közepétől. Ekkortájt alföldi hatásra szabadké
mények készülnek. Az új füstelvezető rendszer számos változást 
eredményez a házon belül. A konyha keskenyebb lesz, hisz a ké-
ményvállak a közfalakra támaszkodnak. Mivel a füst fölfelé távo
zik, nincs már szükség a helyiségek tökéletes elhatárolására; a sza
badkéménnyel együtt a központi bejáratú alaprajz is elterjed; a 
szomszédos helyiségek már a konyhából nyílnak, nem az udvar 
felől. Új, vályog vagy tégla boltozatú, lapostetejű szögletes ke
mencéket (28. ábra) építenek a hagyományos boglyakemencék 
helyett. A somogyi faépítkező területeken viszont csak az 1880-as 
évektől kerül kémény a házba, ekkor már többnyire a modernebb, 
zárt mászó vagy kamin kémény. Nem sokkal, legföljebb pár évtized
del a kémény befogadása után sor kerül a szobai tüzelők 
megújulására is; az értékes kályhákat lassan fölváltja az olcsóbb, 
tűzifa kímélő takaréktűzhely. Az átalakulás az 1930-40-es évekre 
a legkonzervatívabb délnyugat-somogyi tájakon is lezajlik, és a 
hagyományos paraszti házbelsőnek kevés túlélő emléke marad. 

A füstelvezetés korszerű megoldása jobb építőanyag használat
tal, az alaprajz bővülésével és a telekbeépítés változásával jár 
együtt. A XIX. század végén a módos parasztpolgár házak egy ré
sze téglából készül, és városi mintára hosszú homlokzattal fordul 
az utca felé. 
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28. Szabadkéményes német 
konyhabelső a XIX. század 
második feléből, lapostetejű ke
mencével és oldalpadkákkal. 
Ecseny, 1926. EF 57200. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 



A ház díszítése 
A múlt század elején & pórnép jelentős része valószínűleg sze

rény, lekontyolt födelű vagy fonott ormú házakban lakott, amit a 
társadalom magasabb szféráiban élők lenéztek. A ma embere szá
mára viszont a természettől eltávolodott városi civilizáció korában 
a legegyszerűbb zsúptetős faépületnek is megvan az esztétikai 
varázsa. Gyönyörködünk arányaiban, eredeti formáiban, barátsá
gos anyagában. A XIX. század derekáról fönnmaradt házakon a 
népművészet elemeit is megcsodálhatjuk. A parasztházak szépíté
sére való törekvés nyomai a rendelkezésünkre álló bizonyítékok 
alapján Somogyban az 1800-as évek legelejétől követhetők. A 
díszítés fő helye a homlokzat. Leggyakrabban az utcai oromfal, de 
hangsúlyos szerepet kap a tornác, az ajtók és az ablakok kialakítá
sa is. 

29. Boltíves tornác részlete. 
Épült 1870 táján Andocson. 
Lantos Miklós felvétele, 1988. 

61 



30. Utcai homlokzat legyező
mintás vakolatdíszítéssel a 
XIX. század közepéről. Lát
vány. 
Lantos Miklós felvétele, 1970. 

Oromfalak 

A talpas és favázas házak homlokzati díszítése elsősorban a 
deszkaorom elterjedéséhez fűződik. A festett, faragott dekoráció a 
múlt század második negyedében válik divatossá. A belső-somo
gyi és zselici deszkaormok állóhézagosak és áttört díszűek. A cson-
kakonty trapézalakú mezőjét barokk vonalú profilait lécek kerete
zik, alul a rövid koszorúgerendát több sorban is. A nyugat-
dunátúli virágos és alakos festés nem terjedt túl Zala megye hatá
rán, azonban az oromfal szegélyét faragták és színezték, a mester
gerenda kinyúló végét lépcsősen alakították ki, vésővel kicsipkéz
ték és vörösre festették. E díszítés szép példáit mutatja a csökölyi 
és a rinyakovácsi ház. (12. ábra) Az említett épületek egyben a fa
ragott elő- és oldaltornác reprezentánsait is megörökítik 1843-ból 
és 1861-ből. A még álló előtornácos talpasházak közül valószínű
leg legrégibb a XVIII. századinak föltételezett vörsi és a 
SZSZNGY 1840 körüli somogyszobi épülete. Az utóbbival azo
nos korú, talán korábbi is az országos Szabadtéri Néprajzi Múze
um csökölyi házának lopott tornáca, amit egyetlen faragott tor
nácoszlop támaszt alá. 

A szilárdfalú népi házak homlokzatának vakolatdíszítését szin
tén a XIX. század elejétől ismerjük. Divatja azonban a reformkor 
végén kap nagyobb lendületet. Legszebb somogyi példáit a Bala
ton-melléken (30. ábra) és a Szigetvidéken találjuk. Díszítő elemei 
- akárcsak másutt - a váltakozó korstílusokból merítenek; a 
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barokkból, méginkább a klasszicizmusból, majd a historizmusból. 
A paraszti ízlés azonban a népművészet törvényei szerint saját 
képére formálja, kiegészíti okét. A palmetták, timpanonok, copf-
fűzérek mellé odakerülnek a kedvelt népi motívumok, a rene
szánszból öröklött virágtövek, növények, rozetták és szívek. A 
homlokzat felületét vakolt téglapárkányok, falsávkeretezések, 
lizénák tagolják. Gyakori az erőteljes, sokszor cserepezett vízvető 
párkány. A díszítés mindenütt a közös formakincsből merítkezik, 
alkalmazásában nagy szerepet játszik a tanult kőművesek szaktu
dása. Egyes vakolatornamensek, főként a virágtőmotívumok és 
rozetták az árkádos tornácokon is megjelentek az oszlop vagy pil
lér fölött, az ívek találkozásánál. Szép megoldásaival találkozunk 
a Balaton mentén. 

Tornácok 

A faház övezetben és a Balatoni-medencében a tornácépítés ha
gyománya töretlen egészen a XX. századig. A falazott tornácú há
zak a múlt század derekán, az építőanyag váltás ütemében közvet
lenül a fatornácos talpasházak nyomába lépnek. A datált épületek 
tanúsága szerint a vályogból és téglából emelt tornác 1840 körül 
tűnik föl a Szigetvidéken és a Balaton partján, 1860 táján pedig el
terjed a legtöbb magyar és német faluban; így Külső-Somogy 
északnyugati részén, de előfordul a zselici és belső-somogyi tele
püléseken is. A falazott tornác ekkoriban már annyira népszerű, 
hogy a rinyakovácsi körtornácos talpasház fő sarkára is ráillesztik 
1861-ben. 

31. Párososzlopú, íves, mell-
védes tornác az 1870-es évek
ből. Látrány. 
Lantos Miklós felvétele, 1970. 
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32. Egy 1850-es években 
épült ház udvari homlokzata 
Bálványoson. 
Lantos Miklós felvétele, 1978. 

A szilárdfalu házak tornáca bővelkedik forma változatokban. 
Szinte egyidőben jelentkeznek a klasszicista oszlopsoros tornácok 
és a különféle íves-mellvédes megoldások. Az egyenes áthidalású 
oszlopos és pilléres lábastornácok a múlt század derekán divatos
sá válnak a Balaton-mellék délkeleti falvaiban (Balatonszemes, 

33. Falazott lopott tornác 
Balatonzamárdiban a XIX. 
század második feléből. 
Lantos Miklós felvétele, 1965. 
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34. Faverandás és tornácos 
német ház Kötcsén. Épült 
1930 körül. 
Lantos Miklós felvétele, 1986. 

35. Utcafrontos ház Somogy-
szobon. Épült a XIX-XX. 
századfordulóján. 
Balassa M. Iván felvétele, 
1985. 
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36. Bodonkút keresztfejes 
borona kávája. Bárdudvar
nok, Szerászlópuszta. 1932. 
EF 66634. 
Gönyey Ebner Sándor felvé
tele. 

Balatonöszöd, Zamárdi, Kőröshegy stb.) és a Dráva-mentén. Élő 
példájával ma már alig találkozunk, mert az 1860-70-es évektől 
elterjed a mellvéd. A reneszánsz formakincsből közvetett úton 
származó árkádos tornácok valamennyi variációja előfordul a 
megyében. A boltíves lábas tornácokból azonban napjainkat csak 
néhány érte meg a terület szélein, például Andocson és 
Szulokban. Az íves-oszlopos megoldás legszebb emlékeit a Bala
ton mentén találjuk, közülük is kiemelkedik az 1850-es években 
épült bálványosi ház tornáca. (32. ábra) Ennek a típusnak értékes 
páros oszlopú változatai (31. ábra) készültek Külső-Somogy Bala
ton közeli falvaiban a múlt század hatvanas éveitől (Balatonújlak, 
Balatonlelle, Balatonöszöd, Látrány, Somogytúr 1869, Somogy -

39. Veremólak és disznóól a 
SZSZNGY-ben. Balassa M. 
Iván felvétele, 1994. 
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38. Gabonáskas Berzencén. 
ф Épült a XX. század ekjén. 

Lantos Miklós felvétele, 1970. 

39. Istállós pajta a vörsi 
tájház udvarán. 
Lantos Miklós felvétele, 1998. 
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geszti 1870 stb.). Ugyanitt az íves-pilléres formák is előfordultak. 
A tornácfal áttört nyílásaiból álló egyszerű árkádíves architektúra 
legigényesebb kivitelezése a Szigetvidéken (Darány 1840, 
Istvándi, Nagydobsza, Basal) tapasztalható az 1840-es és 60-as 
években. Az íves és egyenes lezárású tornácoknak szinte mind
egyike előfordul a lopott tornácokon is, általában mellvéddel 
együtt, főként a Balaton mentén és a Dráva völgyében. (33. ábra) 
A tornác egészen az 1950-es évekig alig veszít a jelentőségéből, 
azonban egyszerűsödik. A XIX. századi klasszikus tornácokat föl
váltja a dísztelen, egyenes áthidalású pilléres-mellvédes forma. A 
századfordulón itt-ott föltűnnek a nyitott vagy zárt verandák (34. 
ábra), jobbára azonban csak a 20-30-as években terjednek el a 
Dráva-mentén és Belső-Somogyban, de nem futnak be a tornácé
hoz hasonló sikeres pályát. 

Ablakok 

Az épület külső megjelenésében - alapvető funkcióján túl -
fontos szerepet játszik az ablakok és ajtók milyensége. A szláv 
ablak jövevényszavunk a kerek nyílás értelmű obiokból származik. 
Eredeti jelentését a somogyi szegénység füstösházain még a XIX. 
században is őrizte. A zselici egyhelyiséges konyhaszobának, mond
ja a szájhagyomány, 15-20 cm átmérőjű karikós vakablaka volt, 
azaz üvégezetlen kerek lyuk. Az újkor első évszázadaiban sok a 
puszta, 2LZSLZ üres és a sövényből font, zsúpból kötött, fatáblás, 
marhahólyagos ablaknyílás, meg az olajos papírral betapasztott. 
Az utóbbit Csokonai Vitéz Mihály is megénekelte Somogyból 
1794-ben: 

„Melly szörnyű kár! egy szél pénzem elrablotta 
Lantornás ablakom ketté szakasztotta!" 

A XVIII. századi ablakok már zömében üveggel készülnek, de 
még kevés az ablak, és olyan kicsi, hogy a somogyi szólás szerint: 
„A világosságot úgy köllött behordani rajta". (Csepinszky Mária 
somogyszobi gyűjtése, 1987.) A XIX. század első feléből fönnma
radt házak ablakai 50-60x60 centiméteres, négyszemű szimpla 
ablakok. Kívül fatáblák és néhol fa ablakrács (Kutas) védi, és te
gyük hozzá, díszíti. Somogyban Törökkoppányról, Mocsoládról, 
Csökölyből nagyon szép, a festett bútorokhoz hasonló, színes 
virágozással ékesített utcai ablaktáblákról tudunk, amelyekre már 
Malonyay Dezső (1912. 558. á.) és Csánki Dezső (1916. 205.) is 
fölfigyelt. (40. ábra) 
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40. Virágos festésű ablaktáb
lák. Malonyay Dezső, 1912. 
IV. k. 558. rajza alapján, 
a. Törökkoppány, b. Mocsolád 
c-f. Kóny. 

Ajtók 

A füstöskonyhák ajtói a XIX. század elején még nagyrészt kö
zépkori módon készülnek. Három-négy szál hasított, bárdolt 
bükkpallóból szerkesztették a hevederfákra faszögek segítségével. 
Az egyik szélső palló végein facsapokat faragtak ki, az ajtó ezeken 
a talp és a szemöldök gerenda perselyeibe (lyukaiba) illesztett sar
kokon fordult, fakilinccsel, illetve retesszel zárult. Az egyszárnyú 
ajtókat Somogyban a múlt század derekától a felezett konyhaaj
tók váltották föl. 

Ugyancsak keményfából készültek a szobai bejárati ajtók. A 
módosabb gazdák azonban igényesebb ún. dupla, azaz borított, rá-
tétes, különféle mértani alakzatban kirakott redős, zsindelyes, dísze
sen vasalt ajtókat csináltattak. (41. ábra) Ilyen a vörsi ház vélhető
en XVIII. század végi szobaajtaja. A szilárdfalú házakkal együtt 
terjed el a dupla ácstokú, borított, betétes, asztalos készítette 
keményfa és méginkább a fenyő ajtó. A szobaajtó bélését, ha 
keményfából készült, a Dráva-mentén gyakran faragással díszí
tették, a puhafa bélést itt-ott festéssel virágozták. Szárszón példá-
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41. XVII. századi templomaj
tó Som faluban. Az ilyen 
rombusz mintás „rakott" 
ajtók gyakoriak voltak az 
igényesen kivitelezett talpas
házak szobáin is. 
Lantos Miklós felvétele, 1975. 

ul az egyik ház bejárati ajtajának hat betéttábláját egy-egy festett 
leveles virágszál ékesítette. (TÓTH K., 1936. 103.) Ezekről a cif
ra ajtókról kevés emlékanyag maradt fönn, részben, mert 1880 kö
rül divatjuk leáldozott, másrészt viszont, mert valószínűleg nem 
voltak általánosak. 

Végezetül 
Áttekintve Somogy megye népi építészetét, a történet szem

pontjából fontos kiemelni, hogy az itteni házfejlodés a Dunántúl 
kebelében zajlik, amely az újkorban helyi színekkel gazdagodik, 
és „Somogyország" autonóm, kényszerűen hagyományőrző világá
ban megéri a XX. századot. A falvakban és a Szennai Szabadtéri 
Néprajzi Gyűjteményben fönnmaradt XVIII-XIX. századi tal
pas és szilárdfalú épületek a magyar népművészet és a letűnt múlt 
értékes emlékei 

Zentai Tünde 
42. 
ben. 

Utcasor a SZSZNGY-
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AZ OTTHON MŰVÉSZETE 

A falusi lakosság otthonai 

Parasztságunk több évszázados történetének lényeges kérdése 
az, hogyan, milyen körülmények között élt, milyen otthont te
remtett magának. A parasztcsalád életének fontos eseményei hol 
zajlottak, hol őrizte értékeit, hol pihent, hol tartotta ünnepeit, hol 
szórakozott a téli sötét estéken akár közös munkák végzése közben 
is. 

Egy népművészeti kötet bútorokról szóló fejezetének nemcsak 
a fontosabb, technikai megoldásokban jelentós, díszített lakberen
dezési tárgyakat kell ismertetnie. Egész tárgyi együtteseket érde
mes leírnia, amelyek egy térben léteztek, kiegészítették-, feltéte
lezték-, részben meghatározták egymást. Ezek egyike, másika dí
szesebb, hangsúlyosabb, mások egyszerűbbek, de mégis az egé
szet szolgálják. A nem díszített, de már természetes anyagában is 
tetszetős, formájában arányos, kidolgozásában igényes tárgyakról 
elmondható, hogy bennük is megvalósulhatott a használat és 
szépség összhangja. A szoba jellegét meghatározó, hangsúlyos 
helyre tett nagyobb bútorokat sok más apró fa-, textil-, kerámia-, 
üveg-, bádog-, drótból, vasból való tárgy egészítette ki. Ezek 
anyagának, formájának, díszítésének szintén jelentőséget tulajdo
nítottak. A tárgyegyüttesek, s a hozzájuk fűződő hagyományok, 

1. Részlet a SZSZNGY-be 
áttelepített, 1842-ben épült 
csökölyi ház szobájából. A 
berendezés a település reformá
tusainak 1840-es évekbeli 
lakáskultúráját idézi. 
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2. Tótszentpáli (Somogy- szokások, gyakorlatok, képzetek testesítették meg az otthon fogal-
szentpál) szobabelső. A rajz a mát a bennük élő emberek közösségében. 
település katolikus vallású A falun élő lakosság használati tárgyait, köztük a lakás beren-
lakosságának XX. század eleji dezését, különböző technikai felkészültségű emberek készítették. 
lakáskultúráját mutatja be. Ha a bútorféleségeket nézzük, a fontosabb darabokat kézműves-
Babódi Sándorné (Pasztusics tol rendelték meg: asztalostól padot, széket, ágyat, asztalt, rengő-
Margit) készítette 1973-ban. padot, bölcsőt, táltartó fogast, törölközőtartót stb. Olykor ún. pa-
RRM NA-822. rasztács, esztergályos, bognár, faragómolnár is megfelelő színvo

nalú munkákkal látta el a falusi otthonokat. De készítettek famun-
kában járatosabb parasztok, pásztorok is egyes tárgyakat, pl. szé
kesek fonott ülőkéjű bútorokat, fekvőhelyet, vagy maga a gazda 
vagy egyik családtag is kisszéket, járókát, kanáltartót, gyerekfor
gót, sótartót. A parasztporták fontos helyisége volt & faragó- vagy 
vasas kamra, ahol a famunkához való faanyagot, a faragó- vagy 
sziószéket és más szerszámokat tartották. Módosabb család a rang
ját mutató reprezentációs jellegű bútorait, bútor együttesét lehe
tőleg képzett szakembernél rendelte meg, a szegényebbek csak a 
fontosabb darabokat. A többit maguk vagy olcsóbban dolgozó 
háziparosok állították elő, ha nem is olyan színvonalon, mint a 
kézművesek. A bútorok és más tárgyak készítői és használói kö-
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zötti ismeretség, kapcsolat növelhette a tárgy belső értékét, meg
becsülését. Az édesapa, aki maga faragta gyermekeinek a bölcsőt, 
ezzel szívesen eldicsekedett. A jegyesének mángorlót, mosófát 
vagy kisszéket faragó legény általában díszítette, feliratozta is 
ajándékát. Somogy erdőségeiben megfelelő fákat találtak a fonto-
sabb berendezési tárgyak előállításához. Bútor nemcsak a szobá
ba került, hanem konyhába, kamrába, istállóba, szőlőhegyi pince 
szobájába is. Az új, a korszerűnek tekinthető rangosabb bútorral 
azt a szobát rendezték be mindig, ahol a vendégeket is fogadták, 
és a család életének fontosabb eseményei zajlottak. A többi helyi
ségbe inkább a házilag barkácsolt, vagy korábban igényesnek szá
mító, de már értékét vesztett darabok jutottak. 

A paraszti otthonok jelentősebb, vagy kevésbé fontos bútorai
nak sajátságait, történeti előzményeit ismerve meg kell állapítani, 
hogy egyetlen otthon tárgyait nemcsak különböző felkészültségű 
emberek készíthették, hanem azt is, hogy az egyes darabok for
mája, technikája, díszítése rendkívül különböző korszakok öröksé
ge: a nyeregtetős, az ókori rómaiak szarkofágjának formáját őrző 
ácsolt ládán keresztül a gótikus, reneszánsz, barokk, rokokó, 
klasszicista formákat és díszeket őrző vagy idéző darabokig. Még
is egyetlen lakótérben harmóniában éltek e különböző korokból 
eredő technikai kivitelű, szerkezetű és díszítési stílusokat őrző tár
gyak egymással. A sarokpados szobaelrendezés magyaroknál, (1. 
ábra) horvátoknál (2. ábra) németeknél is hellyel-közzel a XIX. 
század végéig, egyes helyeken kissé tovább is fennmaradt. Ez a 
rendszer a középkor folyamán gyökeresedhetett meg Somogyban 

3. A SZSZNGY-be áttelepí
tett nagykorpáéi lakóház első 
ún. „szép szobájának" részle
te, az 1920-50 közötti álla
potnak megfelelő berendezéssel. 

4. Támlásszék intarziás díszí
téssel, 1798-as évszámmal. 
Osztopán. RRM 4925. 
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5. Kisbajomból áttelepített 
lakóház szobarészlete a 
SZSZNGY-ben. A berendezés 
XIX. század végi állapotot 
jelez. 

is a szemeskályhával (3. ábra), ácsolt ládával, nagyméretű asztal
lal, deszkahátú székekkel (4. ábra) valamint egy vagy két ágy el
helyezésével. (5. ábra) Ezt bizonyítják XV-XVI. századi hatal
massági perek, amelyek szerint nagy értékű abroszokat raboltak el 
somogyi jobbágyoktól. (SZABÓ I., 1969. 221., ZÁVODSZKY 
L., 1922. 389-391., 394-395.) Somogy megye magyarjai, horvát
jai, vendjei bútorzatukban dunántúli viszonylatban erősen hagyo
mányőrzőnek bizonyultak, különösképpen a megye déli felében 
élő zseliciek és belső-somogyiak. Emellett törekedtek az igényes 
kivitelű, tartós darabok beszerzésére is. A betelepült módosabb, 
illetve kedvezőbb jogi helyzetű és emellett a dohánytermelés mi
att gazdasági előnyökre szert tevő német csoportok - akik a kék 
alapszínű festett bútorzatot kedvelték - gyorsabban követték la
káskultúrájukban a polgárosultabb igényeket, változó divatokat. 
De különbség adódott magyarok és horvátok, valamint a megye 
északkeleti felében és a déli és nyugati felében élő lakosok hagyo
mányokhoz való ragaszkodásában is. 

Tároló bútorok 
Ládafélék 

A tároló bútorok közül a legrégebbi, és különösen a parasztság
nál évszázadokon keresztül egyeduralkodó bútor a láda, mely az 
ókori, közel-keleti civilizációkban alakult ki, bár megjelenésének 
pontos kezdetei nem ismertek. A múlt századig nem jutott el ma-
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radéktalanul Európa minden részére. Az ókori Európa a római bi
rodalom kiterjedése idején az egyszerűbb szerkesztésmódú ácsolt 
ládákat vette át, amelyeknél háromszög keresztmetszetű deszká
kat alkalmaztak és építettek egymásba. Tőlük került a barbár né
pekhez. Ezek a bútorok a javak tárolásán kívül még koporsóként 
is szolgáltak. A ládák megjelenését megelőzően és részben később 
is gödrök, tömlők, zsákok, kosarak, dobozok, cserép- és kőedé
nyek is szolgáltak tárolásra. Az állandó lakóépületek kialakulása
kor étel, edény tartalékolására is használták a lakóhelyiségen be
lüli gödröket, melyekre a régészek a kora középkorból számos 
adatot hoztak. Somogyban a kemence szája elé vájt, és a fa tárolá
sára szolgáló gödörre a Balaton-mellékén még emlékeztek a XIX. 
század végén. (JANKÓ J., 1902. 211.) A Nagy berekben a füstös 
konyhákban a polcok, ládák megjelenése előtt a legszükségesebb 
edényeket, az előkészített élelmiszert deszkával letakart gödörben 
tartották. (HOSS J., kézirata RRM NA-970.) 

A fatörzsből kivájt ún. vályúládával a magyarok feltehetően 
még a honfoglalást megelőzően megismerkedhettek, valószínű ezt 
jelölték az ótörök eredetű koporsó szóval. A XVI-XVII. századi 
várleltárakban szereplő vasalt ládák között szép számmal fordul
hattak elő vályúládák, amelyekben fegyvert, lőport, vas szerszá
mokat tartottak. (TÍMÁR GY., 1989. 138-141.) Hogy a somogyi 
köznépnél fontos ruhatároló szerephez jutott volna, arra - mint 
máshonnan sem - nincs adat. 

Az ácsolt láda 

Az ácstechnikával készített bútorféleségek között a legkiemel
kedőbb, legszebb reprezentációs darab az ácsolt láda, melynek dí
szesebb példányai a XV-XVI. században még nemesi származású 
lányoknak is hozományként szolgált, míg a jobbágyleányok he
lyenként még az 1830-40-es években is ezt kapták férjhez mene
telükkor. Díszítetlen kisebb-nagyobb méretű példányaiban sze
mes gabonát, lisztet és más élelmiszert tároltak, ennek neve hom
bár, amely a benne tárolt gabonafélére utal. A ruhatároló ácsolt lá
da dél-dunántúli s így somogyi elnevezése is a szekrény, szökröny, 
szökrény a latin scrinium szóból ered. Az ácsolt ládák készítői nem 
céhes mesterek voltak, csak kisárutermelők, illetve e munkára sza
kosodott háziiparosok. Mégis e fűrész nélkül baltával, toporral ha
sogatott, finomított bútorok előállításában nagy gyakorlatra tettek 
szert, a díszítést művészi színvonalon végezték. Somogyban 
ácsokként emlegették a XX. században e bútorféle gyártóit. Bük
kösök a Josephinische Aufnahme szerint főként a nyugat-somogyi 

6. Ácsolt láda tölgyjaboi vas
tag hornyolással a vend népű 
Taranyból. Paraszti munka a 
XIX. század végéről. 
RRM 1856. 
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7. Ácsolt láda, „skrinya" a 
horvát nemzetiségű Bolháról. 
Bükkfából készült a XX. szá
zad elején. DM90.23.1. 

ШОШШШ 

helységek határában fordultak elő. (DOBAI A., 1983. 89-161.), de 
bútornak való bükkösök voltak a Mecsek északi oldalán is. 

K. Csilléry Klára első somogyi paraszti ládaadatot Merse falu
ból idézi 1389-ből. (1991. 502.) Az 1513. évi Somogy megyei 
Dencs község lakóival elkövetett hatalmaskodások során e község 
fazekasainak ácsolt ládáit („scrinium") is feltörték. (RAD-
VÁNSZKY B.-ZÁVODSZKY L , 1909. 533.) A török idők vár
leltárai szerint az ott katonáskodók szállásain általában egyszerű 
bútorzat állt rendelkezésre, legfeljebb a kapitány szobájába került 
divatosabb berendezés. Általános volt az ácsolt ládák szerepe a 
XVI-XVII. században ezeken a helyeken. A Dél-Dunántúlon 
mindenesetre a „szekrény ", „zeökrény" stb. szavakkal ácsolt ládát je
löltek, mert már „láda" szóval jelzett bútordarabokkal is találko
zunk, így a szigetvári vár leltárában 1546-65 között több szekrény 
és fa szekrény is előfordult. (TÍMÁR GY, 1989. 138-140.) A zala
egerszegi vár és major leltárában 1587-ben csak „kenyeres zeökrin" 
fordult elő. (MOL U et С E 156 fasc. 50. 24. sz.) Bagódi András 
jómódú köznemes Zala megyei laki birtokán 1754-ben már csak a 
kamrában találtak két rossz „szökrönyt" és egy jobb minőségűt a 
pajtánál. (KNÉZY J., 1992. 156.) A jobbágyparaszti használatba 
átkerült ácsolt menyasszonyládák a tárolandó készletek és a ren
delkezésre álló helyiség méretének megfelelően arányosan megki
sebbedtek, ehhez alkalmazkodott díszítésmódjuk is. (TARJÁN 
G., 1979. 251-253.) A Kárpát-medencében a baranyai és somogyi 
ácsolt ládák ragaszkodtak a leghívebben formájukban és díszíté
sükben a középkori hagyományokhoz. A kaposvári múzeum gyűj-
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teményében lévő 14 ácsolt láda a Zselicet és Belső-Somogy déli 
felét képviseli. A XIX. század első feléből való paraszti leltárak 
pontosan megkülönböztetik még a szobában lévő, menyasszonyi 
ládaként szolgáló ácsolt bútort „szökrönyt" és a gabona, illetve liszt 
tárolására való „hombárt", amely lehetett ácsolt láda, ácsolással ké
szített rekesztek, de hordó is. Takács Lajos 1845-ből a mernyei 
uradalom irataiból tett közzé egy szerződést, amelyet Gaál József 
„hombárossal" kötöttek faeszközök készítésére. (1975., 375-376.) 

A Baranya és Somogy megyében használatos ácsolt ládákat ál
talában bükkfából állították elő, mert ezt szebben lehetett díszíte
ni finom vékony hornyolásokkal, ritkábban alkalmaztak tölgyfát. 
A somogyi ácsok valószínűleg import fából is dolgoztak, a Dráván 
szállították a Muraközből, Stájerországból. A tölgyből való dara
bok főként a Dráva-menti horvátoknál, és valószínűleg más szláv 
eredetű csoportoknál készültek, pl. a vend népű Taranyban, (6. 
ábra) a kisméretű, mesteri gyakorlatot nélkülöző ládák. Ennek a 
formája annyiban tér el a többi somogyiétól, hogy hiányzik a nye
regtető lenti négy sarkán a tenyérnyi felálló pecek. A díszítését 
vastag hornyolóval végezték, a hátát kivéve mintázták az egész fe
lületét. A láda tetejét lefele futó háromszögek díszítik szabálytala
nul, ez utánozza - csak gyengébb kivitelben - a hasonló mintájú, 
szabályosabban hornyolt Dráva-menti és a Dráván túli horvát 
szökrönyök, skrinják mintázatát. (DOMAĈINOVIĈ, V, 1977.) 
Babócsa és Bolhó falvakban használt skrinják bükkfából való vál
tozatainak tetején és oldalán vastag, mély hornyolású, V-alakban 
lefutó hálózat képez díszt. (7. ábra) Bolhón az ácsnak tartott 
Kolicz Mihály (fi940) készített utoljára ácsolt ládát és faszegek
kel rögzített ágyakat is. Babócsától keletre a Dráva mellett más 
fontos ácsolt ládakészítő központok lehettek a XIX. század elején 
Somogy és Baranya határán - a paraszti vallomások szerint - töb
bek között a horvát népű Felsőszentmártonban és Potonyban. Ezt 
bizonyítják azok a remekművű, bükkfából való, feketére festett 
mintás, különlegesen igényesen kivitelezett darabok Baranyából 
és Dél-Somogyból, amelyek közül még évszámosak is előfordul
nak. Vásárolták ezeket magyarok és horvátok is. E tároló bútorok 
minden szerkezeti elemén más kompozíció van. Fontos készítő
központként emlegették Belső-Somogyban Nagybajomot és 
Somogysárdot. Nagybajom ácsmesterei és parasztácsai híresek 
voltak tornácoszlopok és fejfák faragásáról is. Fenti tárgycsoport
ból Baranyából került elő a legrégibb, 1819-es évszámú ácsolt lá
da és több későbbi datált darab is, a legutóbbi 1855-ből. Az itteni 
ládák kivitelezéséről K. Csilléry Klára azt állapította meg, hogy 
mestereik „mindig vastag fatörzseket (40-60 cm átmérőjűt) választot-
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8. Ácsolt láda, „szökröny". 
Bükkfából készült, 1838-as 
évszámmal ellátott. Hornyolt 
mértanias díszítésű, a minta 
sötétkékre festett, minden szer
kezeti elemén önálló kompozí
ció, elől szíves központi motí
vum. Darány. RRM 78.20.1. 

tak. Egy ládaoldal elkészítéséhez így két szál deszka elegendő, a tetőhöz is 
csak három kell... anyagmegtakarítás végett a készítéshez általában csak 
két tőkét kezdenek meg és ezáltal a ládák különböző alkatrészeihez csak 
kétféle hosszúságú deszkát használnak. Az egyikből a hosszabb a másikból 
a rövidebb oldal deszkái készülnek. Mindkettőhöz körülbelül egy-egy fél 
tőke szükséges. " (K. CSILLÉRY K., 1951. 236.) A sarokpillérek lent 
lábban folytatódtak. A dél-dunántúli szökrönyök nyeregtetős fe-
delüek, mint a háztetők, melyek négy sarkán egy-egy felálló fogó
bütyök van. A forma abból az időből származik, amikor a tároló 
bútor és a koporsó egyféle formájú volt, ahogy ezt római kori 
szarkofágok és ábrázolások bizonyítják. A nyeregtető nem a tech
nikából adódott, inkább hiedelem alapja lehetett (a halott háza). 
Somogyban minden népcsoportnál a csúcsos tetejű, szarkofág 
alakú típus volt divatban, a lapos tetejű nem ismert. A díszített 
darabok között ritkán fordultak elő festetlenek, de a barna alapon 
fekete, kékes fekete festésűek általánosan elterjedtek. A somogyi 
magyaroktól fennmaradt legtöbb ácsolt láda ilyen. Évszámmal -
eddigi ismereteink szerint - csak egy 1838-ból való (8. ábra), egy
kor Darányban, a Jakab család által használt egyik ácsolt láda ren
delkezik, amelynek oldalán az általános mértanias, fekete és bar
na színekben pompázó díszítőmotívumokon kívül ritka minta, 
egy nagyon művesen formált szív szerepel. E ládának a hátolda
lát kivéve minden része díszített: két keskenyebbik oldala négy
zethálósán, a teteje rozettasorokkal, a két tartóoszlopa rozmarin-
gos felálló levelekkel. Az elülső oldalát alul-felül keskeny íves-fo-
gazásos minta szegi, melyben a fekete és barna minták váltakoz-
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пак, a felső deszkán négy rozetta van, az alsó rész szélén egy-egy 
rozetta között az évszámot kettéosztja a díszesen kiképzett szív. 
Más ládákon a díszítések csak háromszöges és négyszöges kompo
zíciókból álltak, de a fő oldalakon, a tetőn és az előlapon szintén 
fekete festésűek. Keresztény vallási vonatkozású szimbólumok is
meretlenek a somogyi és baranyai darabokon, mint általában a 
dunántúliakon. (K. CSILLERY K., 1997. 44.) A Lakócsa és kör
nyéki, hagyományaikat tovább őrző horvát falvakban az ácsolt lá
da még az 1950-es években is megtalálható volt a lakószobákban, 
majd a padláson tároltak benne ruhafélét. A régiesebb típusok 
szinte azonosak voltak a magyarokéval, de a későbbiek alapszíne 
vörös lett a XIX. század vége felé, ezt párosították fekete és más 
festéssel is. A változás akkor látható leginkább, mikor egymás 
mellett áll az újabb és a régibb típus, mint a Dráva Múzeum kiál
lításán. (9. a-b. ábra) Egy Potonyban használt, 1880 körül készí
tett ácsolt láda előlapján a (NM 70.184.1.) fölényes rajzú két ma
dár ábrája a korabeli pásztorfaragásokéra emlékeztet - pl. Hodó 
József és köre - és a horvát ládákon szokásos két szín a vöröses 
alapra festett fekete mellett hangsúlyosan sárgával is színezett. 
(K. CSILLERY K., 1973. 118-119.) Vésett kettős szarvas díszíti 
a Déri Múzeum markóczi (Baranya m.) szökrönyét. (K. CSILLE
RY K., 1972. 6. k.) 

Az 1840-50-es években jelentős számban datálással útra bocsá
tott asztalos készítette menyasszonyi ládák, az ácsolt tárolók ha
nyatlásának folyamatát jelzik Somogynak a hagyományőrzobb 
vidékein is, így a Zselicben, a Nagy- és Kisbérekben, Belső-So-
mogy déli felében. 

9. Ácsolt ládák a Dráva 
Múzeum kiállításának laká
csai horvát szobájából. 
a) Készült a XX. század ele

jén. Lakócsa. DM 13/1977-N, 
b) Készült a XIX. század 
közepén. Potony. 
DM 7311977-N. 
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Az asztalos készítette láda 

A láda legkorábbi 1513. évi említéskor ácsolt tárolók „scrini-
umok" mellett szerepeltek másféle ládák „ladulak" is a dencsi faze
kasokról már idézett - hatalmaskodási per során. (RADVÁN-
SZKY B.-ZÁVODSZKY L., 1909. 533.) K. Csilléry Klára sze
rint a köznemességet már a XIV. században elérhették a ládák 
„ladulák", eleinte iratok, értéktárgyak, ékszerek, pénz tárolására 
szolgált náluk és megfelelő zárral látták el. (1997. 353.) Ezt a pél
dát követhették eleinte a gazdagabb falusi kézművesek és jobbá
gyok is, legalábbis pénzük tartására szerezhették be ládikáikat. A 
török hódoltság ideje alatt a várak bútorzatában nagyon fontos 
szerep jutott az ácsolt tárolók mellett az asztalosok által készített 
ládáknak is. A szigetvári várban (1545-65 között) több golyótartó 
és élelmiszeres láda is előfordult. 1587-ben Zalaegerszegen „tej
tartó" és más ládákat írtak össze. (KNÉZY J., 1992. 153-154.) A 
XVII-XVIII. században már a módosabb köznemeseknél a fenn
álló szekrények, pohárszékek és almáriumok között réginek tűn
hettek a ládafélék, mint a Zala megyei Bagol András hagyatéká
ban Lakon, a szobában „öreg láda" azaz nagy méretű is akadt a mó
dosabb tároló bútorok között. (MOL UC 94/38.) A kisméretű, 
zárral felszerelt pénzes ládikák a XVIII. században módosabb 
jobbágyok, uradalmi alkalmazottak körében már elterjedtek. A 
pénzes ládikát olykor a kamrában tartották, ahol többnyire alud
tak is, esetenként a szőlőhegyi pincében is elrejtették a gazdák. 
Egy 1756-ban folyt csurgói per szerint a láda kulcsát készítő 
Marczin cigány cimboráinak is gyártott egy kulcsot, akikkel kira
boltatta a gazda pénzét. Az aratóknak 1770-ben Csurgón kenye
ret sütő asszony pénzét az uraság pandúrja lopta ki, feltörve kam
ráját és benne lévő ládáját. (MOL P 235. Gersei-Petheő-Festetics 
cs. 137. sz. Acta juris gladii et criminalia) 

A XVIII. századi árjegyzékek a ládáknak széles választékáról 
tanúskodnak. 1759-ben „egy singes (60 cm), egy réfes (77 cm) ládát... 
öreg lábas és pillangós ládát" áraztak pléh és forgó vasak nélkül. 
(SML IV l.a. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1759-1814) Az öreg ki
tétel itt is nagyméretűt jelent. A somogyi népnyelv pillangós lá
dáról nem beszél, a visszaemlékezések leginkább a menyasszony
vagy mönyasszony- és tulipános ládát tartottak számon, bár volt ládá
ja a parasztgazdának, a cselédnek, pásztornak, halásznak, iparos 
mesternek, legénynek, de testületeknek is: céheknek, községnek 
stb. A külső-somogyi paraszti hagyatékokban a XIX. század ele
jén már szép számmal találunk ládákat. Bátor László hajdú halá
lakor Mernyén 1813-ban háztartásában csak egy ácsolt azaz „ótska 
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szökrény " fordult elő és „három ótska láda", mint saját tulajdona. Fe
lesége magával vihette haza a hozományát képező egyetlen bútort 
egy „keményfa ládát". (SML XI. 603.) Ezen a vidéken, mint a ké
sőbbiekben kiderül, már almárium, sublót, pohárszék is került a 
módosabb gazdák szobáiba ezekben az években. Dél-Somogyban 
a paraszti hagyatékokban az asztalos készítette ládák szintén meg
találhatók a XIX. század elején a paraszti otthonokban. 1805-ben 
már a drávaszentesi kanásznak is szerepelt láda az összeírt javai 
között. (MOL P 623. IV. 30. С 243 es.) Ugyanakkor a menyasz-
szonyoknak még az 1830-40-es években is ácsolt ládát adtak ho
zományba. 

A XIX. századi tárgyi emlékek szerint az ácsolt és az asztalos 
technikájú láda váltása az 1840-es évektől felgyorsult Belső-So-
mogy déli felében és a Zselicben is. Az északkeleti területeken jó
val előbb megindult ez a folyamat. A csak virágozott menyasszo
nyi ládákon nagyjából az 1830-40-es évektől sorra jelentek meg 
az évszámok, leginkább az 1880-as évekig. A komáromi műhe
lyekből idekerült ládák, melyek vésett és festett díszűek és az 
egész megye területén megtalálhatók, az 1830-as évektől évszám
osak. Az egyik legkorábbi dátumú darab a kaposvári múzeum 
anyagában e csoportból 1834-ből való, kék alapszínű darab, már 
nem a legrégibb komáromi ládák típusát képviseli (Kazsok, RRM 
73.57.1.). Vésett dísze a finoman festett leginkább fehér színű vi
rág együttest szegletesen keretezi felül három oldalról. Ezek a lá
dák már mind szétterülő virágkompozíciókkal díszítettek, a legré
gebbieken sokszirmú tulipán vagy kehelyszerűen szétterülő vé
sett és festett levél található, a láda alapszíne kék, szürkéskék, 
mint egy Pátrón használt 1856-os évszámúé. (KERECSENYI E., 
1980. 39.) Egy igen finom festéssel díszített - a Tolna megyei 
Szakcson, majd 1865 után Somogyban, Bedegen magyar család 
által használt - sötétkék alapszínű komáromi ládán kör alakú a vé
sett keret, ennek közepét tölti ki a vázából kinövő tulipános-leve
les csokor. (RRM 70.9.11.) Divatosak voltak a barna alapszínű ko
máromi menyasszonyládák is Külső-Somogy és Kapos-mente 
magyarjainál. Egy barna alapszínű attalai láda elején barokkos vo
nalú vésett tulipánszirmok képeznek keretet, ennek közepe (10. 
ábra) meleg színekkel virágozott. Barnás alapszínű az a Zamár-
diból előkerült 1844-es dátumú komáromi láda is, melynek elő
lapján felül a két virágkompozíciót rokokó, klasszicizáló stílusú 
vésett keret fogja össze. (RRM 73.35.273) Ehhez hasonló a fent 
említett kazsoki, és egy Veszprém megyéből előkerült 1827-ből 
való, Isten bárányát ábrázoló juhászláda elejének faragott keretdí
sze is. (K. CSILLÉRY K., 1997. 53.) 

10. Menyasszonyi láda. Ko
máromi mester munkája a 
XIX. század első feléből. Ké
sőbb sublótnak alakították át, 
majd az 1970-es években res
taurálás során hozták vissza 
eredeti formájába. Attala. 
RRM 10889. 
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Egy alul fiókkal megtoldott, Zamárdiban használt, valószínű 
helyi mester remekművű ládájának alapszíne barna, de a virág
kompozícióké fehér, keretezésük kék, lecsapott sarkai vörösek. A 
ládarész előlapjának két központi virágdísze egy tőből kinövő tu
lipános, gyöngyvirágos, rózsás, kék, vörös, zöld festésű, precízen 
elkészített kompozíció, a reneszánsz előképekre emlékeztet épp
úgy, mint a két szegletes kazetta között és két oldalán lévő virág
minták. A ráírt évszám szerint 183 8-ban készült, de a fiók hozzá-
szerkesztése és díszítése későbbi, nincs összehangolva a felette lé
vő ládáéval. (11. ábra) A megye déli és nyugati felében 1840-80 
között csökölyi asztalosoknak tulajdonított, csak paraszti haszná
latú és kizárólag festett díszű ládák szerepeltek jelentős számban 
Buzsákon éppúgy, mint Kisbajomban vagy Csurgónagymarton-
ban, de a Zala megyei Kiskomáromban is. (MALONYAY D., 
1912. XXXVI. 1.) Ezeken gyakori az évszám az 1835-56-os évek
ben. Egy Csurgónagymartonban használt 1848-as évszámú pél
dány (TGYM 52.209.1.1-2.) mutatja, hogy a faerezetet utánozó 
festés, flóderozás már e ládák virágzása idején milyen divatos volt. 
Tetejüket, elejüket szélesen csíkozott, vékony sárga hullámvona
las alapfestés fedi. Az előlapon kettős sima keretben két nagy sö
tétkék alapszínű négyzetben szimmetrikusan rajzolt virágcsokor 
van a zöld, sárga és piros szín árnyalataiban, a kontúrozás világos
sárga és fehér. A meghatározó minta két-két nagyobb piros rózsa, 
amelyek belsejében körsorok vannak. A rózsákat fent és alul sok 
apró ötszirmú virág keretezi, vagy sárga középpel és piros szir
mokkal, vagy fehérrel és sárga szirmokkal. A rózsák feletti két 
hosszú levél apró fehér pontozásokkal van körülvéve. A két mező 
között aflóderozással azonos színű alapon ferde tengelyű, lendüle-

11. Menyasszonyi láda, alul 
fiókkal megtoldva. Külső
somogyi asztalos munkája. 
1838-as datálása. Zamárdi. 
RRM 73.35.272. 
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12. Menyasszonyi láda Csö-
kölyböl. Helyi mester munká
ja, 1858-ból RRM 4259. 

tes, csigavonalban visszahajló leveles ág van, felső sarkában piros 
rózsával, a lenti sárga alapszínű csíkban az évszám, három rózsa 
és egy-egy rozmaringág között helyezkedik el. (KERECSÉNYI 
E., 1980. 18. 43.) Szinte ugyanilyen az 184l-es évszámú nagykor-
pádi, (RRM 77.23.5.), 1853-ből való buzsáki (RRM F 16612.) és 
az 1858-as évszámú csökölyi láda (12. ábra) azzal a különbséggel, 
hogy zflóderozás vastag leveles keretként veszi körül a virágkom
pozíciókat, melyeknek csak egyes kerete van, de ugyanazon kéz 
munkájának látszanak. Ezt a széles körben elterjedt díszítésmódot 
az 1860-as években részben másfélék váltják fel, (13. ábra) mint 
ahogy erre később visszatérünk. 

Sajátos ládafestési stílust alakítottak ki a külső-somogyi és dél
somogyi német falvaknak dolgozó asztalosok az 1860-as évekig, 
amelynek később is érezhető volt a hatása. Elszakadva a komáro
mi ládák hagyományától, faragott, vésett díszt nemigen alkalmaz
tak. Kék alapszínűre festették a nagyobb bútorokat és virágozták, 
de megtartották a láda elején a két kazettaszerű elosztású díszítést, 
amelynek alapszíne vagy fehér vagy vörös volt és keretezést is ad
tak nekik. Híresek voltak a bonnyai, somogyszili, nágocsi és 
döröcskei német asztalosok. Egy eredetileg 1858-ban Barbara 
Dörnernek festett, majd 1914-ben másnak átfestett kék alapszínű 
német ládán látható, hogy a finomabb színű és vonalvezetésű, fe
szesebb kompozíciójú, fehér alapszínre felvitt olaszkorsós-tulipá
nos, bimbós kazettát mennyivel markánsabb rajzú, tarkább virág
kosár váltotta fel egész széles kerettel. (14. ábra) Minél közelebb 
voltak a somogyi német falvak a Tolna megyeiekhez, annál dú-
sabbra fordult a XIX. század utolsó harmadától kezdve a virágo-

13. Menyasszonyi láda, „tuli
pános láda" 1863-ból. Csö
kölyi mester munkája. Rinya-
kovácsi. RRM 71.15.1. 
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zás. (RRM 3624.) A dél-somogyi németek többnyire megmarad
tak a hagyományosabb, a reneszánsz vagy kora barokk előképek
re emlékeztető virágozásnál. Ok is kék alapszínt alkalmaztak, de a 
virágkompozíció többnyire vörös esetleg fehér alapszínen tulipá
nos, leveles, aránylag szigorúan szerkesztett motívumokból állt. 
(15. ábra) Ezek kerültek rá az ágyakra, bölcsőkre is. 

Kisebb ládakészítő központ volt Csurgó is jelentős számú asz
talosával. E vidéken a paraszti visszaemlékezések szerint az 1840-
es években hagyták el & púpostetejű szökrönyök használatát, és tértek 
át a festett, tulipános, asztalos, tislér készítette menyasszonyládák 
vételére. Fellelhetők voltak itt a komáromi ládák, a csökölyi aszta
losoknak tulajdonítható, fent leírt 1840-50-es évek stílusát képvi
selő darabok, és mások is. Az 1860-as évektől viszont már egész 
Dél-Somogyban olyan ládákat készítettek, amelyek festésénél az 
asztalosok nem alkalmaztak a láda alapszínétől eltérő alapozást a 
virágozás alá, nem keretezték kazettaszerűen a virágkompozíciót, 
hanem egyszerűen az alapszínre - mely többnyire fekete vagy sö
tétbarna - terítették szét a virágcsokrot a korábbi feszes szerkesz
tés nélkül, játékosan lazán, vagy éppen zsúfoltan. A kevés színt ál
talában nagyobb tarkaság váltotta fel, a két kompozíció csaknem 
összeért, közéjük eleinte odakerült a ferde tengelyű, csigavonal
ban visszahajló szárú virág. A csökölyieknek tulajdonított ládák 
virágozása az 1850-es évek végétől egyenest a barnás alapszínre 
került, a virágkompozíció ekkor még elég kötött. Egy 1863-as év-
számú, Rinyakovácsiban használt láda (13. ábra) reneszánsz 
hatású két virágcsokra közé egy álló virágot festettek. Később két 
karikaszerű virágfüzér keretben helyezték el az egy tőből kinövő 
virágcsokrot, de középre is álló virágcsokor került, mint a Népraj-
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14. Menyasszonyi láda, resta
urátor által feltárt két rétegű 
festéssel. Az alsó réteg (jobb ol
dal) 1858-ban, a felső réteg 
(bal oldal) 1916-ban készült. 
RRM 82.18.1. 



15. Menyasszonyi láda. Barcsi 
asztalos munkája a XIX. szá
zad közepéről. Szulok. 
DM2I1976-N. 

zi Múzeum 1868-as évszámú ládájára. (KOSA L., 1981. 468.) A 
ládák a sublótok hatására magasabbak lettek. Ha csak álfiókot al
kalmaztak sublatláda volt a neve. A csurgóiak mellett az ún. mura
közi horvát asztalosoknál is szívesen rendeltek meg, vagy szerez
tek be tőlük vásárokon a dél-nyugat somogyi falvak lakói díszes 
ládákat. Ezek alacsonyabbak voltak, díszítésükben a világoskék 
kontúr világoszölddel váltakozott, és az igen színes virágos mintá
kat tömötten, vastag ecsetvonásokkal vitték fel. (KERECSENYI 
E., 1980. 16.) 

A menyasszonyládák helye vagy a sarokpadok végén, főként az 
utcai ablak alatt, vagy ha elfért, a két ágy között volt. Kerülhetett 
láda a kályha előtti falrészhez is, attól függően, hány asszony élt a 
háznál. Amint fiókos, vagy kétajtós alacsonyabb szekrény került 
a családba, ez jutott a fő helyre az utcai ablakok vagy az ágyak kö
zé, és erre kerültek a család becses dísztárgyai, tálaló edényei stb. 
(19-20. ábra) 

Szekrény 

Somogyban a magas, asztalos készítette szekrénynek, ruhás
szekrény a neve, az alacsonyabb ácsolt szökröny miatt fennálló 
szekrény vagy csak fennálló, fönnálló, néhol ómárium (pl. Törökkop-
pány) a XX. századi visszaemlékezések szerint. Korábbi időszak
ban, mikor az almárium szó fejezte ki az újabb, divatosabb ruha
tárolót, a magas szekrényt „fennálló almáriumként" (1847-ben 
Mernyén paraszti hagyatékban) is emlegették. (SML XI. 603.) A 
XVIII. századi adatokban még valószínű, hogy az almárium szó
val jelezték a magas, kétajtós szekrényt is többek között: 1759-ben 

16. Kétajtós ruhásszekrény 
1855-ból Részlet. Ecseny. 
RRM 2974. 
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„egy rusás almárium két ajtórapártozatokrafestve" 7 forint volt szem
ben egy nagyméretű ládával, amely 3 forint. (SML IV. La.) A re
formkorban az iparosoknál már szinte általánosak e magas szekré
nyek. A német parasztok körében ebben az időben a magas fes
tett, díszített, kétajtós ruhásszekrények sajátos kivirágzásának 
lehetünk szemtanúi. Erre szép példa a Gönczi Ferenc által 
Ecsenyből gyűjtött, a reformkorban készített három szekrény. 
Ezek egyike az alakos díszű szekrények mintáit követi, de világos
kék alapszínű, kétajtós, fönn egyenes záródású, kiszélesedő pár
kánnyal, az elülső sarkokon esztergályozott bordázat díszíti. Az 
ajtókon felül fehér alapszínen egy-egy olaszkorsós-szőlőfürtös és 
tulipános-olaszkorsós kompozíció van, amely reneszánsz előké
pekre emlékeztet. Lent vöröses alapszínű alapozáson lazább, bie
dermeier, váza nélküli virágcsokor helyezkedik el képkeretszerű 
rámában, az alsó csokrok felett fekete lovon ülő magyar huszár és 
fehér lovon ülő osztrák katona néz szembe egymással, felül az aj
taján felirat és 1833-as évszám található. (17. a-b. ábra) A lovon 
ülő lovas alakját megörökítő szekrények a XVIII. században a ba
rokk-rokokó intarzia hatására annak olcsóbb utánzataként jöttek 
létre Linzben és környékén. A magyarországi Duna menti (Esz
tergom környéke, Harta) és ettől távolabb eső német falvak aszta
losaihoz innen származott át a lovas motívum. Az ecsenyi német 
asztalos valószínűleg emlékezetből festette meg a két lovast dús 
virágmintázást is alkalmazva, ezért sokkal szabadabban ábrázolva 
azt, mint ahogy előképeit metszetek segítségével megalkották. (K. 
CSILLÉRY K., 1973. 118.) A bizei németektől és Igáiból barna 
alapszínen virágozott díszű, fent trapézormú szekrény került a 
Néprajzi Múzeum birtokába. (MNL IV 625.) Ezekhez hasonló, 
de kék alapra festett trapézormú szekrény 1855-ös évszámmal, a 
tulajdonos nevével is jelzett szintén ecsenyi darab. Két ajtajára 
egymás fölé téglalap alakú fehér alapszínű mezőre két-két teljesen 
egyforma, könnyed karika alakban elhelyezett virágkompozíciót 
festettek kisebb rózsákból és nagyobb, hosszúszirmú párban álló 
tulipánokból, lent nagy vörös masnival. (16. ábra) A másik trapéz
ormú ecsenyi szekrényt klasszicizáló stílusban festették át, erede
ti díszítése nem ismert. (RRM 8583.) Az ormon lévő fehér alap
színű, szintén trapéz alakú mezőre festették az évszámot és a ne
vet, felül rózsafüzérrel keretezve. A trapézormú szekrény formá
ja a Hanza-városok polgárainak körében alakult ki, danzigi szek
rény néven vált ismertté 1680 körül barokk stílusban, gazdagon 
faragott díszítéssel. Majd elterjedt Németországban, Ausztriá
ban, puhafából, festéssel díszített formában kezdték gyártani a 
parasztok részére. Hatott rá a rokokó és klasszicista stílus is. A du-
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nántúli falvakból 1818-1862 közöttiek az évszámmal jelzett válto
zatok. Az ecsenyi és környéki német csoportok dohánymunkával 
foglalkoztak, s ezzel a XIX. század első felében igen jól kerestek. 
A kékre festett bútorzat kivirágzása náluk az 1820-30-as években 
történt, ekkor kerültek évszámok a nagyobb bútorokra Külső-So
mogyban. A bonnyai, döröcskei, somogyszili, nágocsi asztalosok 
látták el a német falvakat kékre festett bútorokkal. Somogyszilben 
magyarok is laktak, az itteni asztalosoktól az 1880-as években már 
inkább fényezett keményfa szekrényeket rendeltek meg faragott 
díszekkel. Ezek a mesterek különösképpen az oromzatok díszes 
kiképzésére törekedtek. Ekkor az egyajtós típus volt divatosabb. 
(RRM 81.16.2.1-2.) A magas két-, vagy egyajtós fennálló szek
rény - a legszegényebbeket kivéve - a XIX. század végén már ré
szét képezte a hagyományőrzőbb dél-somogyi területeken is a lá
nyok hozományának. 1910 körül már általánosnak mondható - a 
Dráva-menti horvátokat kivéve - mindenütt a megyében. Ezek a 
módosabbak esetében keményfából készültek, tisztán faragott, fé
nyezett felülettel, koszorúpárkányuk gyakran ívelt vonalú, az aj
tajukon harmonizáló neorokokó ízlésű, csipkézett keretezésű be
tétek vannak, mint a szentkirályszabadjai asztalosok munkáin is, 
akik Siófok, Ádánd, Endréd vásárait látogatták festett vagy fénye
zett bútoraikkal. (H. CSUKÁS GY., 1987. 113-136.) A szegé
nyebbek inkább puhafa és egyszínűre festett szekrényeket vettek. 
Ezek között több volt az egyenes koszorúpárkányú, egyszerűsé
gében a klasszicista példányokra emlékeztető darab. 

Komód, fiókos, ajtós-fiókos szekrény 

Somogyban a fiókos szekrény köznemesek körében a XVIII. 
században már elterjedt. Neve almárium, de többnyire utalás tör
ténik a formájára is. A komód kifejezés szinte ismeretlen a megyé
ben. A jómódú Tallián László köznemesnél Ötvösben 1774-ben 
„fiókosalmáriumot" írtak össze. (SMLIV l.y.) A beköltözött néme
tek hatására elterjedt a. sublót kifejezés és változatai. 1806-ban egy 
kaposvári német kékfestő hagyatékában szerepel „öreg almáriom, 
melynek alja 3 fióka... másik keményfa schublad" megjelölés is, amely 
szerint még mindkét kifejezést használták. Az alsó-segesdi Nagy 
József asztalos hagyatékában is találtak ugyanebben az időben „ké
születlen sublódot". (MOL P 623IV 22. sz. 1773-1817.) A XIX. szá
zad közepétől terjedt el a sublót fokozatosan a bútorzatában kon
zervatívabb déli és nyugat-somogyi területeken is, tájanként némi 
eltéréssel. A XX. században már ritkábban használták a somogyi 
magyarok a sublót kifejezést, inkább csak városiasabb helyeken 

17. a-b. Kétajtós szekrény 
1833-ból. Részlet. A bal olda
li ajtószárnyon a virágkompo
zíciók között osztrák lovas ka
tona, a jobb oldalin magyar 
huszár látható. A szekrény 
színe és díszítése a német 
nemzetiségűek ízlését tükrözi. 
Ecseny. RRM 8584. 
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18. Szobarészlet. Veller József 
házának hátsó szobája kászli-
val, fölötte tükör és családi 
képek.Az ágy zöld szövet 
ágyterítővel letakarva, előtte 
két lécvázas szalmafonatos 
szék. Az ágy fölött kendőtartó 
rúd. Bedeg (ma Bedegkér). 
Lantos Miklós felvétele, 1971. 

(Csurgó), helyette inkább a sifonér és kászli megnevezéseket ked
velték. Az előbbi a több fiókos, az utóbbi fiókos és ajtós szekrényt 
jelentett többnyire. A komód került ezután a rangosabb helyre a 
két ágy közé, vagy ha oda nem fért, akkor a két utcai ablak közé, a 
láda és a kályha mellé, vagy a bejárati ajtó és sarokpad közé. Az 
1890-es években a menyasszonyok szüleik tehetősségétől függően 
hozományba általában ládát és alacsony, alul ajtós, felül egyfiókos 
kászlit (18. ábra) vagy csak fiókos sifonért kaptak. Helyenként pol
cos, díszes kivitelű felépítménnyel látták el az alacsony szekrényt, 
pohárszékké előléptetve, ilyenkor rangosabbnak számított, mint a 
sublót vagy kászli, a neve is megváltozhatott stelázsis sifonér, vagy ha 
díszesebben egybeszerkesztették, kredenc lett. Mindkettőnek a fel
ső lapjára kerültek a díszedények, vallási élettel kapcsolatos tár
gyak. Egy attalai menyasszonynak - feltehetően, mivel adatait 
nem ismerjük - nem tudtak új sublótot venni, így egy vésett és vi
rágosra festett oldalú ládát toldottak meg alul egy fiókkal, feljebb 
a láda oldalára léceket tettek, mintha az is fiókos lenne. Mindez 
csak a restaurálásnál derült ki, ezután lehetett eredeti formájában 
megmutatni a komáromi stílusú ládát. (10. ábra) A komód hatásá
ra a szegényebbek magasabb ládát kezdtek használni, amelynek 
nem volt fiókja, csak külsején a rátett lécek keltették a fiók hatását, 
mintha az lenne. Csurgón ezt a típust ládasublatnak nevezték. Ál
talában a sublótok virágozása nem terjedt el általánosan, s ahol 
voltak is ilyen kísérletek hamar feladták az egyszínűre festett pu
hafából való darabok kedvéért, ezekre is tettek díszesebb fogó
gombot, rézveretet. A módosabbak egyszínű, fényezett keményfa 
(tölgy-, dió-, körtefa) kómódokat rendeltek meg gyönyörű rézve-
retekkel, díszes zárakkal. (20. ábra) Buzsákon és környékén a sub
lótot is feketére festették, ha a többi bútor is fekete volt a XIX. 
század végéig. (19. ábra) A XX. század elején az uradalmi cseléd
asszonyok használtan tudtak csak venni árverésen vagy ócskapia
con szekrényfélét. Szegény családoknál, cselédeknél a sublót alsó 
fiókját éjszakára kihúzták, és abban is aludtak gyermekek. 

Az edény tartó szekrény 

Az edénytartó szekrények, pohárszékek kialakulása a XV. szá
zadban történt Németalföldön és Franciaországban. Csak két év
század múlva terjedt el az európai parasztságnál, Erdélyben a 
XVIII. században. (K. CSILLÉRY K., 1981. 254.) Ez alul zárt, 
felül nyitott polcos szekrényféle. Dél-Dunántúlon nemcsak a kas
télyokban, de a várleltárak rangosabb szobáiban is volt már ilyen 
edénytároló a XVI. század végén, pl. Zalaegerszegen a várban 
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Karai Dénes szobájában 1587-ben pohárszék és almárium is elő
fordult. (MOL UC E 156 46:74.) Az 1759. évi Somogy megyei 
limitáció „konyhára való armarium fiókokra" kifejezése pohárszéket 
jelent. Mindkettő megjelöléssel szerepelt ez az edénytartó szek
rényféle az 1760-70-es évek szegényebb köznemeseinek vagyon
leltáraiban. Pusztakorpádon Sárközi Jánoséknál 1758-ban a nagy 
öreg szobában írták össze a bizonyára parádés kivitelű pohárszé
ket, 1765-ben pedig Niklán Thulmon Pálné Sólyom Eörzsébet-
nél, Berzsenyi Dániel későbbi nagyanyjánál. Ötvösben Tallián 
Lászlónál 1774-ben az egyik pohárszékben könyveket, a másik
ban edényeket találtak. Köznemesi háztartásokban kifejezetten 
reprezentációs jellegű ez a bútordarab, akkor is, ha a konyhában 
tartják, alul többnyire vászonféléket is tettek bele. 1805-ben 
Mernyén Kosa Ferenc jómódú jobbágy özvegye, és annak nevelt 
fia szétosztották vagyonukat, „osztálylevelükben" található leltár
ban „szökröny, két láda, egy egy almárium" mellett egy „pohárszék" is 
előfordult. (SML XI. 603.) Iparosoknál még inkább megtalálható 
e bútordarab a XIX. század elején. 1822-ben Boczák György bar
csi molnár hagyatékának árverésénél két ízben emlegetnek pohár
széket. (MOL P 623 IV. k. 3. sz. C. 243. cs.) 

Somogy hagyományőrzőbb déli és nyugati területein a parasz
ti háztartásokba csak a XX. századra került el ez a szekrényféle, 
de már nem nevezték pohárszéknek, inkább almáriumnak, kászli
nak, tornyos szekrénynek, stelázsis kászlinak vagy kredencnek. Nem vált 
általánossá a színvonalas fiókos szekrények megkedvelése miatt a 
szobákban. Ha díszes nyitott polcos felépítménnyel látták el a 
szekrénykét, nagyobb hely volt a díszedény bemutatóra. A po-
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19. Komód, „sifonér" a buzsá-
ki tájház első szobájában. A 
berendezés a XIX. század végi 
állapotot jelzi. A komód tete
jén szentek szobrai, gyertya
tartók és keresztek párosával 
elhelyezve. A falon szenthá
romság kép, előtte szokott 
imádkozni esőért a rózsafüzér 
társulat elnöke. 



20. Komód, „sifonér". Körte
fából készült, a fiókgombok és 
a zárak rézveretesek. A XIX. 
század végén nagygazda csa
lád tulajdona volt. Kutas. 
RRM 78.56.1.1-3. 

hárszékek, komódok az alacsony szekrények helyét foglalták el a 
szoba utcai ablakai között, vagy a két ágy közé kerültek. Még in
kább kedveltté vált a festett, vagy barna pohárszék, és az üve
gezett felsőrésszel ellátott kredenc. Az 1920-as évektől egyre 
többen vásárolnak teljes bútoregyütteseket. 

A téka, faliszekrény 

Vadászi Erzsébet a nagyszombati (1602) és tömördi (1682) fő
úri leltárokból falba épített szekrényeket ismertetett, amelyeket 
„almáriumnak" neveztek. (1986. 305.) Maga a szó a klasszikus la
tinban szekrény értelmű. (GYÖRKÖSY A., 1970. 53-54.) K. 
Csilléry Klára utal rá, hogy sokfelé népi használatban falitéka, fa
liszekrény az almárium jelentése. (1981. 254.) Somogyban a falba 
vágott, tárolásra szolgáló mélyedés neve vaklik, németül 
Blindfenster. Ennek a kályha mellett volt a helye a szobában, vagy 
a szabadkéményes konyha bejárata mellett. Be is polcozhatták, aj
tót is rakathattak rá. A németek még virágos mintával is díszítet
ték Külső-Somogyban e beépített szekrényke ajtaját, hasonlóan, 
mint a falra akasztható almáriumok, vagy kiskászlik ajtajait 
(Bonnya, Döröcske, Szorosad). A „fali ómáriom" kifejezés Bálvá
nyoson fordult elő árverésnél 1850 körül. (SML IV. 170. karádi já
rás) A XIX. század végén e német falvakban a nagyobb bútorok
ra már nem tettek évszámot, de kendőtartóra, faliszekrénykére 
igen. így Bonnyáról ismert egy 189l-es évszámú kék alapszínű fa
liszekrényke ajtaja, amelynek két keskeny oldalát virágokkal dí
szítették. (MALONYAY D., 1912. XL/1.) Somogy megye dél
nyugati sarkában szokásos volt a sarokpad fölé ún. sarokszekrénykét 
tenni, amely nem falba mélyesztett. Pogányszentpéterről ismert 
egy ilyen sarokkászli (RRM 67.26.11.), Beleznán az egyajtós sarok
szekrénykét ómárjomnak nevezték, ezt hatalmas kovácsoltvas sze
gek tartották. (KERECSÉNYI E., 1980. 16. 45.) Csökölyben és 
általában a Rinya-mentén a szobában a bejárati ajtó melletti falon 
dísztörölköző tartóval egybeszerkesztett zárt fiókos vagy ajtós fa
litékát tartottak, ennek is falikászli a neve, Nagykorpádon kiskászli. 
(RRM 77.23.1.) Külső-somogyi németeknél is ismertek a polcos, 
fiókos, felül táltartó korláttal, alul kendőtartó rúddal ellátott fali
szekrények. (21. ábra) 

21. Faliszekrény tál- és kendő
tartóval. XIX. század vége. 
Ecseny. RRM 3626. 
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A tálasfogas 

A kanna- és táltartó polcok ábrázolásai a XV-XVI. századból 
ismertek Európából. K. Csilléry Klára a XV. századból német, né
metalföldi és olasz példákat is idéz az edények kiállítására szolgá
ló polcokról, sot XVI. századi lengyel adatot is, amikor már Ma
gyarországon is jelzik írásos források meglétét. Magyarországra e 
tárgy ismerete több irányból származott át, részben Itáliából, 
részben német nyelvterületről. (K. CSILLÉRY K., 1997. 381— 
382.) A magyar, de általában a somogyi paraszti szobabelső sarok
pados részének fontos darabja volt a tál-, korsó- vagy bokálytartó 
fogas. Körülírása szerint tálasfogas polc, somogyi neve is tálos-
fogas vagy fogas. Ennek felső része egy fekvő deszkalap korláttal el
látva, melyhez ónmázas vagy ólommázas cseréptálak támaszkod
nak, falra kerülő alsó részén lévő deszkalapba pedig akasztófoga
kat illesztettek csaposán. Ezekre függesztettek kancsókat, korsó
kat bokállókat (cifra korsók, kancsók). Egy 1835. évi vagyonleltár
ban „fafogas tányérnak", „fafogas üvegeknek" kifejezések is mutatják 
e bútorféle sokféle rendeltetését. (SML XI. 603) Hosszabb polc 
esetén Somogyban háromszögletű, ívesen felfelé szélesedő függő
leges tartólécek támasztották meg a hát- és oldallapokat a két szé
lén, de a közepén is. A szobában egyedül vagy párban került a sa
rokpad fölé. Ez a legjellegzetesebb helye a Dél-Dunántúlon. Mi
vel sok terhet kellett elviselniük, és hangsúlyos helyre kerültek, 
aki igényelte, asztalostól rendelte meg. Somogyban 1759-ben 
„fistett firnáczolt fogasok ...paraszt fogasok" árát sing (60 cm) számra 
határozták meg. (A firnáczolt szó olajkencével bevontat jelent.) A 
betelepülő német parasztok éppúgy ismerhették, mint a velük ér
kező német asztalosok. A köznemesek a XVIII. században szintén 
használtak táltartó fogasokat, köztük festetteket is. Az iparosok 
vagyonleltáraiban a XIX. század elején „tálas" és „fogas" megjelö
lések is szerepelnek. A barcsi Boczák György molnár 1822-ben 
elárverezett javai közül „fogas... fistött fogas... három tálas" is gazdá
ra lelt. (MOL P 623 IV 30. с 243. es.) 

A visszaemlékezések és a XIX. századból fennmaradt tárgyi 
emlékek szerint kemény- és puhafából is készítettek fogast, a hát
lapja lehetett bükk, tölgy- sőt még akácfából is. A magyaroknál 
rendszerint a maga színében barna vagy feketére festett, eseten
ként füstölődött volt a fogas, esetleg a lenti szélén kis vésett foga-
zását festették pirosra és kékre, mint Csökölyben is (RRM 4237.) 
a 169 cm hosszú parádés darabon (1. ábra), amely két polcos, mint 
a legtöbb Rinya-menti és zselici szoba tálasfogasa. A németeknél 
is vagy a maga színében volt barna, vagy a többi nagyobb bútor-
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22. Falifogas táltartóval 
1868-ból. Bonnyai német asz
talos munkája. Bonnya. 
RRM 72.30.8. 



23. Falifogas tál- és kendőtar
tóval. Szobarészlet a csurgói 
Városi Múzeum néprajzi kiál
lításából. A berendezés a helyi 
lakosok XX. század eleji lakás
kultúráját tükrözi. 

ral együtt kék alapszínűre festették. Piros virágos, zöldleveles 
mintákkal díszítették, mint pl. egy ecsenyi tálast (RRM 3627.), 
amely bonnyai mester munkája. Egy szintén bonnyai 1868-as év
számmal jelzett rövidebb, nyolc fogú tálasfogas kék alapszínű, 
hátlapja és függőleges polcának széle cakkozott, hátlapján két ívet 
képeznek a fehér és vörös pontszerű rózsák apró zöld leveleikkel, 
a polc alján két karikát alkotnak a vörös és fehér leveles virágok, a 
korlát fehér és piros ferde csíkozású, fogai esztergáltak. A levelek 
elmosódottak, a virágok utána vannak festve. (22. ábra) Kendőtar
tó részt szívesen illesztettek fogasukra a csurgói magyarok is, de 
ezen nincs még egy polc. (23. ábra) Buzsákon, Tótszentpálon, 
Varjaskéren, Táskán élő horvát eredetű lakosoknál szokásos a fe
kete alapon virágozott fogas. A buzsáki tájház fogasának (polica) a 
korlátja piros rózsával és a virágokat összekötő pötty szerű levél
sorral díszített. A konyhába is kerülhetett fából való kisebb tálas
fogas, különösképpen a nyitott kémények idejében. Előfordultak 
olyan szekrénykék, amelyeknek a tetejére helyeztek 2-4 tál tartá
sára szolgáló korlátot is. 

A szobák és konyhák berendezéséhez hozzátartoztak a csak fo
gakkal rendelkező fa, kovácsoltvas, sőt csipkésen hajtogatott drót
fogasok is. 

A tárolórúd 

Nagyon régi tárolóeszköz a tárolórúd. Ezt két deszkalap tartot
ta, amelyeket a mennyezethez rögzítettek. A rudat pedig a desz-
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kalapok végébe vágott nyíláson húzták át. E rúdféle használata 
Európában a középkortól fogva ismert, sőt a XV. századig úri és 
polgári lakásokban sem volt ritka, kárpitokat és függönyöket is 
akasztottak fel rá: pl. a Képes Krónika királyi palotabelsőket meg
jelentető miniatúráin. (K. CSILLÉRY K., 1997. 385.) A jobbá
gyok háztartásából a hatalmaskodási perek jegyzőkönyvei alapján 
lehet következtetni az elrabolt értékes kendők tárolására szolgáló 
rudak meglétére. 1460-ban Bélcen (Magyaratád mellett ma 
Kisbélc-puszta) Bika Jánoséktól nyolc hímzett és szőtt kendőt ra
boltak el. (SZABÓ I., 1969. 222.) 1513-ban a Somogy megyei 
Szentpálról Pápa Eliástól szintén vittek el két nagy kéztörlő ken
dőt, sőt Móroczhelyi János és Pál kereskedőktől többek között 
karmazsin selyemmel kivarrott gyolcs kendőt is. (ZÁVODSZKY 
L., 1922. 390-391., 394-395.) Somogyból csak nagyon késői ada
tok ismertek a tárolórúd meglétére, viszont itt általánosnak tűnik 
megléte a XIX. század második felétől. Helye a szobában az ágy 
fölött volt, de kamrában is helyeztek el ruhatartó rudat letett 
ruhák, illetve zsákok tárolására. (18., 41. ábra) A szobában a min
dennap használatos ruhát tartották rajta, vagy előkészítették rá az 
ünnepre felveendő ruhákat. 

Az ülőbútor 

Az ülőbútor eredetileg kiváltságos helyzetű személyeknek ké
szült hatalmi jelvényként, hogy ezzel is kiemeljék őket a tömeg
ből. A trón a szék őse - mint erre az ókori egyiptomi és mezopo
támiai ábrázolások oly szemléletes példákat mutatnak. „A Kr.e. 2. 
évezredre a vázas szerkesztésű, szálas növényi anyaggal bekötött ülésu, 
támlátlan ülőke és hátas szék eljutott a köznéphez, sőt munkavégzéshez 
szükséges speciális gyalogszéket is kialakítottak egy ülőlapból és három be
lecsapok lábból" - írja K. Csilléry Klára. (1997. 388.) Az épületek 
belső fala melletti, ülő vagy tárolóhelyként szolgáló földpadkák 
szintén megjelentek már Mezopotámiában. Az ókori görögök és 
rómaiak közvetítésével jutottak el e korai ülőbútor változatok, de 
olyanok is, melynél a támlát és ülőkét egyetlen hasábból vágták ki 
teknőszerűen, különféle tőke- és hasábülőkékkel együtt. A szék 
szó, amelyet a honfoglalás előtt az ótörök nyelvből vettek át a ma
gyarok, eredetileg trón jelentésű volt, de később, miután általá
nossá vált, már a másféle ülőbútort is jelölte. Majd nem ülőbútor 
rendeltetésű tárgyak, fontos helyek elnevezéséhez is hozzájárult, 
mint az asztalszék, hosszúszék, dagasztószék, pohárszék, székhely. A pad 
szó valószínűleg a honfoglalás után a déli szláv nyelvből került 
átvételre, de ekkor nem jelentett ülőbútort, ezt az értelmét a ma-
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24. Kislány karosszéke, 
„sarággya". Készítette Bujdo
só Mihály 1920 körül Szak
oson. Törökkoppány. 
RRM 73.52.1. 



25. „Egyfából való" támlás 
kisszék. Paraszti faragás a 
XIX. század közepéről. Bod
vica (Nagyatád). 
RRM 73.16.2. 

26. Keményfából faragott 
támlásszék. Paraszti munka a 
XIX. század végéről. Bodvica 
(Nagyatád). RRM 69.8.7. 

gyaroknál nyerte. Az Árpád-kori paraszti lakóházak egyetlen 
helyiségében a tűzhellyel rézsút ülőgödröket tártak fel a régészek, 
amelyek a XV-XVI. században már eltűntek, helyet adva a pa
doknak, székeknek. A pad esetében a cövekekre fektetett ülőlap 
megelőzte azt a padot, amelynél az ülőlappal egybeszerkesztették 
a tartólábakat. Az asztalosok készítette rangosabb padok deszka
lábasok, támlájuk rendszerint egyetlen, esetleg több deszkaszál
ból lett kialakítva. A padláda nem került át a somogyi parasztság 
bútorai közé. A XVII-XVIII. században a „hosszúszék", „támlás
szék", „karosszék" kifejezések padot is jelenthettek a vagyonleltá
rakban és árjegyzékekben. 

Székek 

Az egyszemélyes, mozdítható ülőbútor első köznépi adata - a 
tanúvallomások alapján megfogalmazott - XIII. századi Margit 
legendában olvasható. A magyarországi XVIII-XIX. századi léc
vázas szerkezetű parasztszékek emlékeztetnek a XIV-XVI. száza
di ábrázolásokra. Ezt a típust őrizte meg a szegedi Marchiai Szent 
Jakabnak a XV. századból ismert széke is. Az elmúlt két évszázad
ból fennmaradt darabok már többnyire mind támlásak, esetleg 
karosszékek. (K. CSILLÉRY K., 1991. 494-495.) Az ülésre hasz
nált faragatlan tuskókról, fatörzsszékekről a XVIII. századból va
lók az első adatok. Az egyetlen fatörzsdarabból teknőszerűen ki
mélyített, támlával és üléssel kialakított tőkeszékekről a múlt szá
zadból ismertek híradások. Magyarországon viszont a néprajzi 
gyűjtések megindulásával kezdték megörökíteni ezeket. A termé
szetesen elágazó három- vagy négy lábra külön felerősített desz
ka ülőlap alkotta gyalogszék, illetve a becsapolt lábú kerek vagy 
négyszegletes ülőkéjű kisszék, vagy a hosszúszék alapformát to
vábbfejlesztették azzal, hogy támlát toldottak hozzájuk. A deszka
támlás vagy hegedűhátas szék jelentősége több évszázadon ke
resztül elvitathatatlan a magyar parasztságtól. Ez német közvetí
téssel érkezhetett a XVI. században, de egy évszázad múlva a pa
rasztsághoz is eljutott. A XVIII. századi árjegyzékek „festett, met
szett, ki nem metszett hátú és parasztszékekről" beszélnek, mint az asz
talosok, vagy vásáros asztalosok áruiról. К paraszt kifejezés díszí-
tetlent jelentett ekkor is, később is. A felsorolt készítmények 
mind deszkahátú székek voltak már. A nemesebb, keményebb fá
ból való székeket minden vagyonleltárban számon tartották, meg
jelölve olykor a fa anyagát is: tölgyfa, diófa, nyárfa, vagy azt, 
hogy festett „firnaczolt" vagy „parasztszék". A legrégibb datált da
rab somogyi falusi környezetből - 1935-ben az osztopáni plébá-
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nostól - múzeumba került szék 1798-as évszámú, intarziás díszű, 
szív alakban kimetszett nyílású, amelyet barokkos körvonalú hát
tal látták el. (4. ábra) 

Kis, alacsony kerek vagy félkörlapú, háromlábú gyalogszékek a 
Lakócsa és környéki horvátoknál (stolica) még a XX. században is 
kedveltek (RRM 1200., 1260.). A pitvarban ücsörögnek ilyeneken 
asztalszékről ebédelő gyermekek. A gyalogszékből kiképzett ka
rosszékek egy típusa félkör alakú ülésű, ez Baranyában igen ked
veltté vált, (MÁNDOKI L., 1962. 353-354.) de ismerték Tolná
ban és Somogyban is. (24. ábra) Viszont a négyszögletes ülésű 
gyalogszékből képzett karosszék szintén német közvetítéssel ke
rülhetett hazánkba, mint tisztségviselői szék, majd mint családfői 
gondolkodószék az Alföldön vált általánossá. Az egyszerűbb és ran
gosabb székféleségeknek rendkívül széles repertoárja alakult ki a 
somogyi parasztságnál. Az alkalmi székek között említendők a 
zsombék- és a taplószékek is. (RRM 74.10.1.) Hatalmas fatömb
ből felül L-alakban lemetszett felületűek a tuskószékek, melyek az 
előbbiekhez hasonlóan pincékben, pásztorhajlékokban szolgáltak 
ülőhelyül az asztalszék mellett. (RRM 51.8.3-5.) A parasztembe
rek maguk is faragcsáltak, fűrész nélkül alakítottak ki arra alkal
mas fákból olyan székeket, amelyeknek hátlapja és ülőkéje egy fá
ból került ki, mint egy nyárfából készített ülőke Bodvicáról, 
amelynek alacsony, kis fogónyílású támlája félkörös hajlattal for
dul át az ülőkébe. (25. ábra) A házi faragású ülőkék egy része a 
deszkahátú székeket utánozta, díszes fogónyílással, lekerekített 
ülőlappal, a lábak hasonlóan az ülésbe csapolódtak. (26. ábra) A 
Zselic falvaiban maradt fenn legtovább, hogy a parasztgazdák ke
ményfából deszkahátú székeket készítettek, de ezeknek sokkal ki
sebb volt a háttámlája, mint az asztalosokénak. Szennáról egyet
len gazdának három ilyen kis keskeny támlájú széke került múze
umi megőrzésre (RRM 73.24.2., 73.24.3.) mindegyik más formá
jú. (27. ábra) Somogyban a parasztgazdák, bognárok felül kerek 
lappal induló, hegedűhátra emlékeztető formájú támlát készítet
tek széküknek. (RRM 4294.) Ezt a formát választotta ki id. Kapoli 
Antal is faragásaihoz, illetve bognárral nagyoltatta ki. De díszítet
tek faragással pásztorok barokkos körvonalú, szív alakú fogónyí
lással kimetszett székhátat is. (RRM 69.80.1.) 

A Somogyban használt, asztalosok készítette székek sokfélesé
géről ez ideig még senki sem emlékezett meg. Már az árszabások 
is utalnak pedig erre, a fent idézett 1759. évi után érdemes ismer
tetni az 1812-ből valót is: ,J<ïrnaiczalföstötthatos szék... egy közönsé
ges föstött hatos szék... egy paraszt ki nem tzifrált hatos szék...'" (H. 
CSUKÁS GY., 1996. 125.) Ez nem beszél az áttört, azaz kimet-

27. Támlásszék. Bödő Sándor 
parasztember készítette 1920 
körül Szennában. A család az 
1960-as évekig használta, a 

felvetett ágy előtt tartották. 
RRM 73.24.1. 

28. Támlásszék. Asztalos ké
szítette tölgyfából, rozettás dí
szítéssel a XIX. század kö
zepén. Csököly. RRM 4296. 
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29. Barokkos körvonalú tám
lásszék a XVIII. század végé
ről MVHM 75.6.2 

30. Sasfejes, koronás tetejű, 
metszett hátú támlásszék. 
Tölgyfából készült a XVIII. 
század végén. Surd. 
RRM 4297. 

szett támlájú darabokról. Sokféle stílus jegyeit viselhetik, a legál
talánosabb barokkos körvonalú és faragott díszű hátlapok mellett 
többnyire középen szív alakúan kimetszettek is előfordulnak. Is
mertek rozetta díszesek (28. ábra), gyakori a kétfejű sas ábrázolás, 
közöttük elhelyezett koronával. (30. ábra) Ritkábbak az intarziás 
támlák. (4. ábra) A barokkos körvonalak és motívumok mellett 
(29. ábra), a díszítésben esetleg rokokó stílusú jegyeket is követ
tek. (31-32. ábra) Különbségek adódtak az ülőlap kialakításában 
is. Az asztalosok által gyártott székek esetében nagyobb a harmó
nia a lábak, az ülőlapok és a jól megformált támlák között, mint a 
parasztok, vagy háziiparosok által faragott darabokon. Ez nem
csak magasabb esztétikai értéket jelentett, hanem többnyire a 
használat szempontjából is előnyös volt, mert kényelmesebb volt 
rajta ülni. 

A székes mesterségre szakosodott emberek a lécvázas szerkeze
tű, fonott ülőkéjű támlás székeket gyártották, amelyeknek elko
pott ülését maguk a parasztgazdák is meg tudták javítani, vagy új
ra megfonni. Ezek olcsóbbak voltak, szegényebb emberek egyet
len szobájába sokszor csak ilyen került. (5. ábra) Az inventáriu-
mok is emlegetnek gyékény-, gyakrabban szalmaszékeket, ami az 
ülés anyagára vonatkozik. A Somogyban használt fonott ülőkéjű 
székek egy része esztergált vázú, részben a Baranya megyei né
metek készítette darabokról van szó, de helyben is szakosodtak 
székkészítésére emberek. 1876-ban Nagyatádon, Somogyszilban 
és Kaposváron írtak össze ilyen szakmát űző iparosokat. (A sop
roni ....1877. 547-680.) De emlegették a Kisbárapátiban tevé
kenykedő székeseket is. 

Padok 

Cövekekkel alátámasztott padok használatáról Somogyból ez 
ideig nem tártak fel adatokat. Sárpadkára, kályha mellé, téglákra 
fektetett deszkákról még a XX. században is találtak példákat a 
kutatók. Alkalmi padokat bakokra helyezve - lakodalomkor, vagy 
más sokadalom esetén - még a jelen században is gyakorta össze
állítottak. A parasztcsalád egyetlen szobájába állandó, színvonala
sabb kivitelű pad beszerzésére törekedett. A XIX. század elején 
paraszti szobaleltárakban még mindennapos a támla nélküli pad a 
mernyei uradalom falvaiban. A XX. század elején már inkább 
csak a hátsó szobákban, pincékben voltak támla nélküli sarokpa
dok. A jelzett időszakban sokkal általánosabbak a hátas padok, 
amelyeknek háta, ülődeszkája, lábvetője, szabad végén karja volt. Ez 
az ívesen kialakított karkiképzés a templomi padokéra emlékeztet. 
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(JANKO J., 1902. 208.) A csurgóiak visszaemlékezése szerint a sa
rokpadot mindig támlásra, karzatosra készítették, s többnyire a két 
szomszédos, 45 fokban levágott élével illesztették egymáshoz. A 
padok ülőlapját olyan szélesre szabatták, hogy azon a gyerekek 
hitvány rávetett ruhafélén elalhassanak. A vastagfedelű nagy asz
tal és a sarokpad körül zajlott a család közösségi életének sok fon
tos eseménye. Itt folytak a közös, meleg ételes és főként az ünne
pi étkezések, itt fogadtak vendéget, itt szabtak-varrtak az asszo
nyok, és fosztották a tollat. (KERECSÉNYI E , 1980. 16.) A hát
támla általában tömör volt, nem áttört díszű. Délnyugat-So-
mogyban kedveltek voltak a csipkézett szélű lécekkel kitöltött há
tú padok is. (33. ábra) A német falvakban általában kék alapszínű
re festették a sarokpadot, és látható háttámlájukat virágozták ka
zettásán elosztott virágkompozíciókkal. A Nagyberekben 
Buzsák-Táska-Tótszentpál-Varjaskér (utóbbi kettő neve ma 
Somogy szentpál) horvát eredetű falvaiban még emlékeztek az 
egyetlen lakószobában lévő támla nélküli padpárra is. Szokásban 
volt a többi nagyobb bútordarabbal együtt a támlás padok feketé
re való festése és színes virágokkal történő díszítése is. A buzsáki 
tájház festett padpárja (horvátul klup, magyarul körpad) 1898-as 
évszámot visel. (34. ábra) Ebben az időben a módosabbak e köz
ségekben már barnára festett bútorzatot rendeltek Egyik ilyen 
együttesnek a háttámláin vésett rozettás díszek vannak, amelyek 
intarziára emlékeztetnek, de világosabb barnára vannak befestve. 
(KNÉZY J., 1991. 35-54.) Egy diófából való, Bábonyban hasz
nált, szépen ívelt széllel ellátott karfájú pad hátlapján „1833. 
ESZTENDŐben SZŐKE MIHÁLnak KÉSZÜLT" felirat van, az írás 
két oldalát vésett virágcsokor szegélyezi, amely spanyolozott 
pásztormunkákra emlékeztet. A katolikus falvakban Külső-So-
mogyban intarziás díszű keményfa padot is készíttettek. Egy 
ilyent ismerünk Nágocsról, amelyet jómódú takács család 
használt. Ezt a padot később Göllére is magukkal vitték. Ez szé
pen profilait karfákkal kialakított, faszögekkel, faékekkel rögzített, 
lábait az ülésbe csapolták, hátlapján felül vésett díszsorral, alatta 
középen nyolcágú csillag, ,JHS" és „184-8" felirat. A középső be
tűből felnyúlik egy kereszt, mely részben jezsuita előképekre em
lékeztet. (K. CSILLÉRY K., 1997. 48.) Ezek az ülőkébe becsapolt 
deszkalábú, egyetlen deszkából kialakított háttámlájú keményfa 
hátaspadok a korai klasszicizmus idejében, a XVIII. század vége 
felé terjedtek el a Balaton-mellékén szépen faragott, esetleg intar
ziás támlákkal, az északi parton esetenként díszesebbek, a déli 
parton élő parasztoknál sokkal mértéktartóbbak. Szokás volt a sa
rokpadok érintkezési pontja fölé szekrénykét helyezni iratok, 
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31-32. Rokokó és copfsttlus 
hatását mutató hátasszékek a 
XIX. század elejéről. Buzsáki 
tájház. 



33. Csurgói szobarészlet sa
rokpaddal. Kerecsényi Edit fel
vétele, 1962. 

34. Padtámla, „klup". Sötét
barna alapon piros-fehér-zöld 
virágminta és 1898-as év
szám. Buzsáki tájház. 

biblia stb. tárolására. Katolikusoknál szentképet is akasztottak e 
fontos helyre. Tótszentpálon Isten sarka, „bajzi kút" a neve. (2. áb
ra) 

Zsámoly 

Somogyban mindenféle ülőalkalmatosságot, de még a padot, 
sőt a kisebb asztalféléket is szívesen nevezték valamilyen összeté
tellel széknek. A zsámoly iparosoknál jelent meg előbb. Asztalos 
által készített munka lehetett az a „sámedli" 1806-ból, ami egy 
marcaliból származó pintér özvegyének hagyatéki leltárából 
került elő, (MOL P 623 IV k. 3. sz. L) akinek több más nagyobb 
bútora is képzett mesterre vall {„szobába és konyhába való almáriu
mok, egy tálas, egy asztal, három ágy négy láda, négy hátasszék, két fe
szület, öt kép...,y). Barcson szintén iparosnál, Boczák György mol
nárnál emlegetik vagyona árverésénél a sámedlit 1822-ben. 
(MOL P 623 IV 30. sz. 243. 161. p) A parasztoknál az ilyen ren
deltetésű ülőkét is kisszéknek nevezték, amelyet nem deszkából 
csapolással, hanem ülőkébe becsapolt lábbakkal készítettek. Mó
dos családoknál a XX. században már emlegettek imazsámolyt. 
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A kanapé és rengő 

A köznemesek bútorzatához Somogyban is hozzátartozott a 
szövet-, illetve posztóbevonású, párnázott vagy bőrkanapé. A mó
dos Tallián László ötvösi birtokán „zöldposztós kanapét" írtak ösz-
sze. K. Csilléry Klára a közép-európai rokokó stílusú párnázott 
úri kanapé utódjának tartja a három oldalán támlás padok több 
formáját. Néhol padágyként használták. Ismét másutt két önálló 
padból állítottak sarokpadot, vagy a párhuzamos szobaelrende
zésnél a hosszúláda helyére került. A fakanapék paraszti körökben 
sajátos karriert futottak be, különösen a párhuzamos elrendezésű 
szobákban, ahol az utcai ablakok alatt helyezték el a nagy asztal 
mögött. Somogyban a sarokpados rendszerű bútorelhelyezés a 
XIX. század végéig tartotta magát. A fakanapéknak így kevesebb 
szerep jutott, de azért maradtak fenn nagyon szépen kidolgozott 
kanapék a XIX. század második feléből falusi értelmiségek, de pa
rasztok háztartásából is, pl. Kisbajomból a Csitár-féle favázas 
zsuppos házból. (RRM 75.65.1.) Agyként szolgált a függőleges lé
ces, rácsos támlájú pad Bedegen a hátsó szobában a rakott tűzhely 
melletti meleg sarokban. (EF 237574.) 

E területen elterjedtebb a csuklós, mozgatható támlájú, ágy 
mellé helyezett pad, a rengőszék. Mint K. Csilléry Klára megálla
pította, viszonylag kései polgári igények nyomán alakult ki a Né
metalföldön 1400 körül, de Magyarországra nem a dunai útvona
lon, hanem Lengyelországon keresztül érkezett csak a XVII. szá
zad vége felé. Valószínűleg vándorlási idejüket töltő asztalos legé
nyek hozhatták e padféle ismeretét a Kárpát-medencébe. Nem 
vették át a köznemesek, inkább a városlakók, vándorló iparosok és 
tőlük a parasztemberek. (K. CSILLÉRY K., 1993. 20.) Somogy
ban csak a XX. századig fennmaradt tárgyak alapján bizonyítha
tó meglétük, megjelenésük ideje még nem kiderített. Az bizo
nyos, hogy az ún. rengőpad minden népcsoportnál megtalálható. 
Az ágy mellett tartották megnövelve vele az ágy szélességét, és 
pólyateknőben lévő kisbabát rengettek és altattak rajta, vagy teknő 
nélkül fektették rá a nagyobbacska gyermeket. A korlátját átfor
dítva padként is szolgált pl. olyan lakószobában, ahol nem volt sa
rokpad az asztal mellett. Ismert keskeny, rövid változata a vend 
népű Taranyból. (RRM 96.) Általában pad szélességűek a rengő-
székek, mint a Rinyakovácsiból (35. ábra) és Lábodról (RRM 
75.67.1.) gyűjtött darabok. 
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35. Rengőpad, rengőszék a 
XIX. század második feléből. 
Tarany. RRM 96. 



36. Mélyfiókü, gótikus előké
peket idéző asztal a XVIII. 
század végéről. Somogytúr. 
RRM 73.26.12. 

Az asztal 

Az asztal elsődlegesen étkezésre használt lapból és lábazatból 
álló állvány A paraszti háztartásokban az évszázadok folyamán 
kialakult az a rendszer, hogy egy állandó helyen a sarokban, vagy 
szent sarokban állt a nehéz étkezőbútor, és volt egy vagy több vál
tozó helyű (konyhában, pitarban, pincében) kisebb, alacsonyabb 
asztalszék, amely mellé kis gyalogszékekre ültek. Ez utóbbiak kis
méretű, kerek vagy négyszegletű lapból álltak, ebbe három-négy 
lábat csapoltak, rendszerint házilag készültek. A somogyi paraszt
ságnál a konyha, pitar, kamra vagy szőlőbeli pinceszoba bútorza
tához tartozott a kerek vagy négyszegletes asztalszék vagy nagy
szék, amely a szobai asztalnál jóval alacsonyabb volt. Róla hétköz
nap, nem fő étkezéseknél ettek. Somogy aszalón még emlékeztek 
arra, hogy a gyermekeknek való kerek asztalka tetejét úgy kiváj
ták, hogy az ételt: mácsikot, krumplit, prószát, főtt tésztát csak bele-
öntötték e tálszerű lyukba, az apróságok kézzel tömték a szájukba 
a csupasz asztalról. 

Az asztalhasználat kialakulása kezdetén az ókorban többek kö
zött létrehozták a becsapolt lábú asztalszéket, mely a későbbi, so
mogyi parasztságéhoz hasonló, valamint a bakokra helyezett lap
ból álló árusító- és munkaasztalt. A középkor korábbi századaiban 
bakokból készített asztalon étkeztek. A négy egyenes lábon álló 
asztal káva erősítéssel ismert már a XV században. Olaszország
ban alakultak ki a ferde- vagy terpeszlábú és a kecskelábú gótikus 
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szabású asztalok, hevederrel összekötött deszkalábakkal, majd az 
Alpokon túli területeken a további változatai. (K. CSILLÉRY K., 
1991. 502-34., 1997. 399.) Magyarországon az Árpád-kori job
bágyházak földbevert lábú asztalai után a bakos asztalok terjedtek 
el a XV. századig, amikor a gótikus jellegű asztalok kezdtek tért 
hódítani és az előbbiek csak alkalmi jelleggel maradtak fenn. A 
fentebb idézett hatalmaskodási perekben a rangosabb asztalféle 
meglétére utalnak a jobbágyoktól elrabolt értékes szőtt és hímzett 
abroszok 1460-ból Bekről (SZABÓ I., 1969. 222.) és 1513-ban 
Nagyberényből, Szentpálról. (ZÁVODSZKY L., 1922. 389-
391., 394-395.) Somogyban a XVIII. században vegyes céhekbe 
tömörültek eleinte az asztalosok. Ebben az időszakban a vándor
ló, illetve betelepülő osztrák és német asztalosok hatottak a hazai 
mesterekre. Ekkor részben elkülönült a festéssel díszítő, főként 
fenyőfából dolgozó asztalosok csoportja. Ezek készítették és díszí
tették a somogyi és baranyai falvak népi barokk templomainak 
festett mennyezetkazettáit, karzatait és szószékeit, amelyek közül 
Somogyban csak a szennai református templom maradt fenn, bár 
tudunk ilyenről Kutasról, Kadarkútról és Somogy hatvanból is. A 
festőasztalosok a parasztság igényeihez alkalmazkodva régiesebb 
stílust képviseltek, a késő gótikus és reneszánsz ízlésre valló búto
rokat készítették eleinte. Színes festett díszek, virágkompozíciók 
elsősorban menyasszonyi ládákra kerültek a somogyi magyar cso
portoknál. De voltak területek, ahol kedveltek voltak más festett 
bútordarabok is a németeknél, egyes horvát csoportoknál, vala
mint Siófok, Kőröshegy Endréd községekben és környékén, aho
va az enyingi vásárról kerültek. (JANKÓ J., 1902.) Az iparosok 
XVIII-XIX. századi vagyonleltáraiban szép számmal szerepeltek 
különböző színre festett bútorok. (BENDA GY., 1978, 1989. 
133-161.) 

Az asztalosmunkák körében 17'59'-ben „közönségesfias asztal 1,25 
f, tizenkét személyre való kerék asztal 2,50 fi négyszegű hársfa asztal 
1,50 fi" szerepeltek az árazottak között. A szobabeli magas kerek 
asztal általánosan elterjedt a XVI. századtól köznemesi körökben. 
A parasztok nem vették át. Megjegyzendő, hogy ebben az időben 
a régiesebb, középkorias konstrukciójú lefelé keskenyedő fiókú 
asztalokat molnárok, ácsok vagy más faiparosok készítették ke
ményfából. Ezek egyetlen dísze többnyire csak a lábak csipkézett-
sége. A köznemesi inventáriumokban a régiesebb szerkesztésmó
dú bakos és kecskelábú asztalokat éppúgy megtalálhatjuk az 1770-
es években, mint a divatosabbakat. 1774-ben Ötvösön Tallián 
László jómódú köznemes lakószobáiban szerepeltek: minden szo
bában „kerék asztal". Akadt itt intarziás, azaz „divó fával kirakott 
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37. Kecskelábú asztal. Fenyő
fából készült a XIX. század 
végén. A szennai szőlőhegyben 
1970-ig használták. 
RRM 80.55.1. 



Schraibtisch", és a középkorias bakos szerkezetű „kecskelábokra való 
íróasztal több is" diófából. (SML IV. l.b. P 1774. 30. sz.) Az iparo
sok általában egyetlen vagy két szobával rendelkeztek a XIX. szá
zad elejének adatai szerint, így egy-egy asztalról esik szó különö
sebb körülírás nélkül. Fenyőfa és tölgyfa asztala volt 1822-ben 
egy barcsi molnárnak a lakásában (MOL P 623 IV k.30. sz. С.) A 
legrégibb típusú fiókos asztal Somogytúrról ismert. (RRM 
73.26.1-2.) Ennek formája megőrizte a gótikus asztalok fiókos, 
széles deszkaoldalas és hevederes formáját, az akkoriban már fe
leslegessé vált hevederzáró, oldható kötésekkel egyetemben. A lá
bak oldalsó élei barokkosán csipkézettek. (36. ábra) Kunffy Lajos 
lefestette Zsuzsa szomszédasszony című képén ezt az asztalt a 
maga paraszti környezetében. Hasonlóan rangosak - a jóval ké
sőbbi típusú - nagyméretű, nagycsaládnak készült - korai klasszi
cista stílust képviselő, kávás vagy kávaerősítésű asztalok. Alul az 
erősítő káva rendszerint ívelt. Ilyen a tölgyfából való, fiókkal ellá
tott csökölyi asztal is a XIX. század közepéről, amelynek cseresz
nyefa tetejét le lehet húzni (RRM 80.43.1.1-2.). (1. ábra) Függő
leges, négyzetes keresztmetszetű lábait díszesen kiképezték, végei 
rendszerint csonka gúla alakúak, az asztallap sarkai lekerekítettek. 
Ennek az asztalfélének a megléte már a XIX. század elejétől do
kumentálható. Somogyban a XX. század elején még, mint hagyo
mányos asztal nagyon gyakori, főként lakószobákban. Ezeket sok
szor évtizedeken keresztül használták. Kiscsaládok esetében a 
szoba sarkába, ha kevés volt a hely, kecskelábú asztalt állítottak. 
Ezek a típusú asztalok egyébként inkább a konyhába, lakókamrá
ba, vagy pinceszobába kerültek ki a XX. században. (37. ábra) A 
fennmaradtak között sok a keményfából való (pl. Nagykorpád, 
RRM 77.23.2., Csököly RRM 77.5.5.), némelyiknek a lapján in
tarzia is van. Felhasználtak puhafát is. A pásztorfaragások 1880 
körül készült mulató jelenetein a kecskelábú asztalok nagy szám
ban szerepelnek. (38. ábra) 

Az ágy 
Az ágy, gyakoribb somogyi nevén nyoszola vagy nyoszolya, hor

vátoknál postelj elsődlegesen az ágynemű tárolására szolgált pa
rasztságunknál, míg az alvóhely általában a földön volt (derékalj, 
gyékény, szalmazsák). Ennek a szokásnak somogyi meglétét bizo
nyítja Richard Bright leírása Taranyból: „A ház amilyen szegényes 
volt, annyira ragyogott a tisztaságtól. Bútor kevés volt benne, de az ágy 
magasra volt rakva ágyneművel, amelyet éjszakára a gyerekek számára 
leteregettek. Az egyszerű szövőszék ...és a homorú csempéből rakott ma
gyar kemence majdnem megtöltötte a szobát". (1970. 59.) Maga az ágy 
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38. Kecskelábú asztal karcolo-
zott díszíí sótartón. Készült 
1880 körül. (MALONYAY 
D., 1911. III. 156. kép 
alapján.) 



szó is inkább az agyi ruhát jelentette. Az alvásra szolgáló sokféle 
nem ágyformájú építmény között meg kell említeni a tűzhelyeket, 
sárpadkákat a konyha fala és a kemence mellett, olykor még a ke
mence tetejét is, vagy a szemeskályha mellé, mögé rakott sárpad
kát, kuszkót is, amelyeken rossz ruhafélékre feküdtek. Raktak pal
lókat is téglára a füstöskonyha sarkába alvóhelyül öregeknek. A 
kályha köré asztalossal rakatott, vagy házilag készített padon is 
megágyaztak éjszakára, vagy a kályha mögötti, vagy előtti fakana-
péra is. Az ácsok, illetve az asztalosok által készített ágyak a XVI. 
században paraszti lakosságunknál már általánosak voltak. A 
XVII. században kezdték az ágyakat párban elhelyezni. Várleltá
rak, köznemesek leltárai sokféle ágyról tanúskodnak a Dél-Du
nántúlról. (KNÉZY J., 1992. 154-156.) A XVIII. században már 
olyan sokféle ágyról tudósítanak az árjegyzékek, hogy paraszti 
körben az egyik legfontosabb bútordarabnak számított a szobá
ban. 

39. Agy. Német asztalos 
készítette a XIX. század köze
pén, festett, virágozott. 
Szulok. DM 7/1976-N. 

A dikó 
Az ágyfélék körében hosszú karriert futott be a deszkavázra 

gyékényből, vagy szalmából fonott tetejű dikó, lésza vagy szó-
malésza. Már az ókori civilizációk uralkodóinak ilyent készítettek. 
Magyarországon a hódoltság előtt már ismert lehetett. (K. 
CSILLÉRY K, 1977. 42-45.) E típusú darabok a XX. század kö
zepéig széles körben fennmaradtak, de már a parasztok és pászto
rok körében is csökkent a jelentősége. A gazda ágya mindig aszta-
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los gyártotta darab volt, a dikó a többi családtagé lehetett. Iparo
sok háztartásában szalmaágya nyilván az inasoknak vagy segédek
nek volt. A Kaposváron dolgozó német kékfestő hagyatékához 
nyolc faagy és két szalmaágy tartozott 1806-ban. (SML Kacsko-
vics-Bánó es. lt. XIII. 17. sz.) Ügyesebb parasztgazdákon kívül 
háziiparosok, fonáshoz értő specialisták, de többnyire a fonott 
ülőkéjű székek mesterei készítették. Korábban ez bekerült a szo
bába a hátsó fal mellé, majd mikor hátul már két asztalos gyártot
ta ágy volt, a kályha felőli fal mellé szorult, vagy ki a lakókamrá
ba, istállóba, istálló padlására, illetve a szőlőhegyi pincébe (pl. 
Somogydöröcske MMgM 84.22.1.). 

Az ágyszék 

Szükségmegoldású, házilag barkácsolt ágyféle, két bakból, 
kecskelábból és rájuk fektetett deszkákból áll különösebb egy be-
szerkesztés nélkül. Az Árpádok korából karónyomok utalnak a te
lephelyeken az ágyak meglétére. Amikor az ágyban való alvás ál
talánossá vált, a szegényebb néprétegek így oldották meg fekvő
helyüket. Magyarországon 1680-ból ismert erre a legkorábbi 
adat. (K. CSILLERY K., 1997. 405.) Somogy megyében emléke
zet szerint a XIX. század végétől csak alkalmi heverő hely az ágy
szék (pl. pincében), vagy rendszeres alvóhely istállóban vagy fus-
töskonyhában. 

Ácsolt és asztalos készítette ágy 

Az ácsolt ágy Európában a IX. századtól ismert. Ennél a sarok
pilléreket deszkalapok kötik össze, majd az ágy beszövött részét is 
deszkalapok váltják fel. Egyik legszebb ácsolt ágy ábrázolás 1392-
ből való, Joannes Aquila Szent Márton halálát bemutató freskóján 
Mártonhelyen, Szlovéniában. (ZENTAI T., 1998. 159-188.) Az 
ácsolt ágyak fölé is tettek textilből való mennyezetet. Ácsolt 
ágyak legtovább az Őrségben maradtak fenn, Somogyból egyál
talán nem. 

Az asztalosok gyártotta ágyak között megemlítendők a fedeles 
ágyak, amelyek a XVII-XVIII. században inkább a köznemesek
nél voltak általánosak, de a XVII. századi vár és kastélyleltárak
ban is előfordultak a „hálóházban... Úr... vagy aszonyszobában". 
(KNÉZY J., 1992. 154-156). A tornyos, illetve koronás nyoszo-
lyák a XVIII. században már elérték a parasztságot is Magyaror
szágon. Somogyban inkább köznemesek vagyonleltáraiban talá
lunk az 1760-70-es években tornyos ágyat, mint 1774-ben a mó
dos Tallián László javai közt hármat is, egyikre szúnyoghálót, a 
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két másikra „nyomtatott vászon függönyt" függesztettek. De báró 
Sigrai Károly birtokán 1779-ben a cselédszobában is akadt tor
nyos ágy. A paraszti használatra vonatkozó adatok eddig feltárat
lanok. (SML IV. 1. y.) E század közepén (1759) már ötféle aszta
los ágyról tanúskodnak az árjegyzékek: ,4upla finum födeks ágy 
esztergálos munkára 6f közönséges feketére föstett ágy esztergálos mun
kára 2 f két embernek való fekete ágy 1,50 f egy embernek való hasonló 
1,25 f közönséges parasztágy, fehér lf". A festőasztalosok a XVIII. 
században sokféle színűre festették az ágyakat, még zöldre, sárgá
ra is, de a parasztoknál nem maradt ilyen széles a színskála. A fe
ketére festett ágyak a Balaton környékén sokáig divatban voltak, 
a Nagyberek horvát falvaiban még a XIX. század végén is. (19. 
ábra) Ilyent kettőt is találunk a buzsáki tájházban, az ágy végek 
fent egyszerű íves, hullámos barokkos körvonalúak. Ez divat volt 
keményfa és puhafa ágyak esetében is, akár faszegekkel rögzítet
ték egymáshoz az alkatrészeket, akár fém kapcsokkal. A németek
nél kék alapszínű, fej- és talprészén virágozott ágyak voltak diva
tosak. A Dráva Múzeumban kiállított szuloki ágy virágozott része 41. Lakószoba felvetett ágy-
egyszerű, reneszánsz előképekre emlékeztető tulipános kompozí- gyal, rengovel, ruhatartó rúd-
ció. (39 ábra). Az enyingi, siófoki, ádándi, endrédi vásáron a ma- dal. A SZSZNGY-be áttelepí-
gyar falvak népe is vásárolt virágozott díszű ágyakat, többek kö- tett csökölyi ház szobájának 
zött szabadszentkirályi asztalosok munkáit, azután tornyos végű berendezése az 1840-es évek-
ágyakat is. Ezeket a XIX. század végén jellegtelenebb, barnára nek megfelelően. 
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flóderozott bútorok szorították ki. A Kapos-mentén a XX. század 
elején a hátsó szobába kerültek a tulipánosra festett ágyak. A tük
rös ágyak párban az 1920-as években már inkább a hálószoba gar
nitúrához tartoztak. (JANKÓ J., 1902. 208) Meg kell említeni, 
hogy különbség volt a mindennap használt ágyak és a díszágyne
műt tartó ún. felvetett ágyak között. A mindennapos használatú 
ágy házaspárnak, két főnek készült, ebben szalmazsák, esetleg de
rékalj, párna azaz dunna és egy vagy két vánkos volt. Előfordult, 
hogy a gyermekeknek az ágy alá kerekeken toltak be alacsonyabb 
supit, horvátoknálpostelkát (40. ábra), különösen szegényebbeknél, 
vagy ahol több gyermek is volt. Ha nem jutott a felvetett ágyne
műnek külön ágy, deszkát fektettek az ágyvégek felső szélére szö
gelt lécek tetejére, arra halmozták fel a díszágyneműt, míg éjsza
kára az építmény alá bújtak be. A felvetett ágy tehetősségtől, de a 
szokásoktól függően is többféle lehetett: a szalmazsákra két-há
rom dunnát fektettek, tetejére 2-3 sor keskeny végű sávolyos küt-
tővászonból való vánkost. A sifonból való vánkosok szélesebbek 
voltak, ezekből kevesebb fért el egymás mellett, de csipkés végük 
alá színes anyagot tettek. A belső-somogyi, paraszti szövésükről 
híres asszonyok apiros bécsi vagy kékfestő terítővel takart díszágy
nemű tetejére a leghímesebb küttővászon vánkosokból állítottak 
fel egy egész sort, mint ahogy a rekontstruált csökölyi szobában 
látható Szennán. (41. ábra) A Nagyberek horvát asszonyai a vá
szon ágyneműből három párna és három vánkossort tettek fel (19. 
ábra), de a gyári anyagokból (sifon, karton, damaszt) való csip
kés-fodros ágyneműt szinte a mennyezetig pakolták fel, mint 
Gönyey Ebner Sándor 1927-ből való fényképe bizonyítja. (EF 57 
117.) Ünnepen ennek a tetejére terítették le a vörös hímes és var
rott, rátétes díszítésű ponyávát térítőképpen. A Lakócsa környéki 
horvát falvak asszonyai másképp rakták fel az ágyukat, mint bár
mely más népcsoport a megyében. A csíkosán szőtt, s a benne al
vó asszony korát színeivel is kifejező ágyneműből a fejhez magas 
csúcsos vánkosépítményt állítottak fel. (40. ábra) 

Az ágy környezetéhez tartozott számos más kisebb bútor. 
Mellé állították az éppen nem használt deszkahátas, vagy lécvá
zas, szalmafonatos ülésű székeket, (5. ábra) a rengőpadot, a böl
csőt. Itt volt a járóka (42. ábra), állószék, tolóka helye a fiatal anya 
ágya közelében, alatta a csizmahúzóé. Ha szűken voltak, éjszaká
ra betolták ezeket is az ágy alá ugyanúgy, mint a csizmahúzót. Az 
ágy előtt állt a mestergerendába rögzített forgó vagy keringölő, hor
vátul vrtlka, (40. ábra) amely a gyermekek állni, járni tanulását se
gítette elő. (GÖNCZI E, 1937.) 
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Bölcső 

A kisgyermekek bölcsőféléi között a leggyakoribbak a csecse
mők kisteknői ún. pólabölcsői, amelyet nyárfából cigányok farag
tak. Volt olyan, amelyiknek a felső szélébe a két hosszanti oldalon 
a pólyakötő madzag számára fogakat csapoltak, másoknak pedig 
talpszerű kiképzést faragtak alul. A pár hónaposnál nagyobb gye
rekeknek általában talpas bölcsőt készíttettek asztalossal, néme
lyik parasztember maga is meg tudta csinálni. Többnyire nem 
festették. Ez a bútorféleség nagyon régi, a bronzkori mediterrán 
civilizációban alakult ki, és a vázas szerkesztésű antik gyermekágy 
nyomán fejlődött tovább. A talpas bölcsőt, mint a bölcső név is 
mutatja, a magyarokkal még a honfoglalás előtt megismertette va
lamelyik török nép, ők viszont ezzel egy általuk Bizáncból átvett 
tárgytípust közvetítettek. (K. CSILLERY K., 1997. 408.) Már 
1271-ben falusi környezetből említették a tanúk Szent Margit 
kanonizációs pere kapcsán kialakult legendában. (K. CSILLERY 
K., 1993. 19.) A XVIII. században a bölcső fontos áruja volt az 
asztalosoknak, minden réteg vásárolhatta. 1759-ben az állványos 
„festett fiókos lógó bölcső 2 forint, talpas festett bölcső 1,25, paraszt sima 
80 krajcárba" került, 1775-ben a fiókos lógós bölcső áránál a laka
tos munkát is beszámították. Az állványos bölcső később alakult 
ki, mint a talpas formájú, de Európából már a XIV. században ki
mutatható. (K. CSILLERY K., 1997. 412-413.) Ez a típus So-
mogyból ez ideig csak Szennáról ismert, fenyő, cseresznye- és 
iharfából a XX. század elejéről. (RRM 80.12.1.2.) Sokkal általáno
sabb a megyében a talpas bölcső. Mind a talp végeit, mind a vég
oldalak tetőszélét barokkosán, hullámosan fűrészelték ki és felül 
egy-egy fogólyukkal is ellátták. Olykor a sarokpillérek tetejére 
felálló gombot faragtak. Az erre kötött zsineggel rengették a gyer
meket. A legtöbb bölcső hosszanti oldalának tetején a rácsozás 
szolgálta a lekötést, de a rácsozás dísz is volt. Előfordult, hogy 
barnára festették be a bölcsőt, sőt világosabb és sötétebb barna 
váltakozott rajta. (RRM 79.47.2.) A szegényeknél, illetve ahol sok 
gyermek volt a maga színében hagyták a bölcsőt, nem vesződtek 
festéssel. A rácsozatot faragással is díszítették. A németeknél a 
kék alapszínű volt általános. Az eddig ismert legrégibb német böl
cső, Wiege bonnyai készítésű, 1837-es évszámú, amely alacso
nyabb (51 cm) a szokásosnál. (43. ábra) Talpa körszelet alakú, vé
gein és oldalának szélén profilait dísszel. Faszegekkel rögzítették. 
Halványkékre festették és piros-fekete tulipános mintákkal virá
gozták. Egy másik bonnyai bölcső 1895-ből helyi mester munká
ja (Heffler vagy Hitter nevűekre emlékeznek). Sötétkék alapszí-

43. Bölcső 1837-es évszám
mal. Bonnya. RRM 72.42.1. 

44. Bölcső a XIX. század 
második feléből. Szulok. 
DM11I1976-N. 
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45. Polc kendőtartóval. Pa
raszti munka a XIX. század 
második feléből. Zselickisfalud. 
RRM5665. 

nű, talpas formájú, felül a rácsozást összefogó fája is hullámvona
lasán díszített. A bölcső egyik oldalán fehér, a másikon piros tég
lalap alakú mezőben hagyományos bimbó- és levélelemeket, és 
gyári nyomott virágos mintákat egyesítő füzér helyezkedik el. 
(RRM 71.30.21.) Ecsenyben, Bonnyán elmondták, hogy a XX. 
században már barna bölcsőt csináltattak. A dél-somogyi néme
tek bölcsői egyszerűbben díszítettek. Egy szuloki sötétkék alap
színű bölcső végén vörös alapon helyezkedik el a reneszánsz ízű, 
tulipános szerkezetű virágcsokor. (44. ábra) 

Kendőtartó 
A szobabejárat melletti falnál helyezték el Somogyban a dísz

törölköző tartót, amely sokféle lehetett: pl. fából való, egyszerű 
rudat tartó szerkezet szögletes hátlappal, a rúd tartására kiálló fa-
pánttal. Készíthette bognár, molnár, asztalos, vagy paraszt- és 
pásztorember is. A pásztorok kidíszítették vésett, domború vagy 
áttört faragással a hátlapját. Somogyban gyakran a kendőtartó 
rész fölé keskeny kettős polcot szerkesztettek, melyeknek az ol
dallapjaiba fúrták be alul a kendőtartó rúdját. Zselici parasztem
berek igen szép, maga színében hagyott keményfa polcos kendő
tartókat faragtak fűrész nélkül is. (45. ábra) Amikor az évszámok 
felírása megszűnt a nagyobb bútorokon, megjelentek kisebb szo
baberendezési tárgyakon, pl. a kendőtartós polcon is, mint a bon
ny ai németeknél ismert 1868-as és 189l-es évszámú kék alapú, vi
rágozott darabokon. (46. ábra) 

Kanáltartó 
Az edénykészletek egy része a szobában került elhelyezésre, 

így az evőeszközöket fiókba tették, a kanalakat is olykor fából fa
ragott tartókban feltűnő helyen lehetett látni. Vagy a mesterge
rendára szegezett lyukasra bevagdalt lécekbe rakodták, vagy fel
függeszthető, sokszor díszes hátlapú, (47. ábra) vagy doboz for
májú sima, esetenként lécdíszes (48. ábra) kanalast függesztettek 
fel a falra vagy valamelyik gerendára. Ismertek voltak fonott és 
bádogosok készítette evőeszköztartók is. A szabadkémények 
megépítésével tisztábbak lettek a konyhák, a kanál és evőeszköz
tartók a konyhába kerültek. 

46. Polc kendőtartóval. Ké
szült 1891-ben. Bonnya. 
RRM71.30.il. 
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Más díszes apró berendezési tárgyak a szobában és a 
konyhában 

Sok apró olyan tárgy van, amellyel szépérzékű emberek ottho
nosabbá tették lakásukat. Volt, aki óratartót faragott, más fedőtar
tót, szappantartót, (49. ábra) apró dobozokat, képkereteket. Iparo
sok, molnárok, asztalosok, ritkábban módosabb parasztok pipató
riumot is beszereztek vagy készítettek. Vásároltak piacon, vásá
ron kerek, ovális, festett dobozokat konty-, illetve ékszertartónak 
ausztriai kereskedőktől. Ezek helye olykor sublóton, szekrényen 
volt. Ugyanígy talpas, függeszthető kis tükröket is vettek szatócs
boltokban, piacon vagy vásárokon. A függeszthető tükrök helye a 
sublót vagy kászli felett volt (18. ábra), neve néhol „szoba szeme" 
(Kazsok). Esztergált keretű talpas, ovális tükröket használtak a 
férfiak borotválkozáshoz, amely szintén a sublóton állt. Vándor
árusoktól, illetve vásárokon kirakodó órásoktól vették a 
schwarzwaldi faliórákat, melyeknek fehérre festett előlapjának te
tejét virágos matrica díszítette, (33. ábra) vassúlyok működtették. 
Voltak fém vagy porcelán előlapú vassúlyokkal és ingával műkö
dő órák is a falusi otthonokban. (K. CSILLÉRY K.-BOGDÁL E, 
1981. 94-95.) Emlegettek olasz órakereskedőket, de árulták a he
lyi mesterek is. 

A szobaelrendezés rendszere, ennek változásai és 
esztétikája 

A somogyi magyar parasztok bútorzata a XIX. század végéig 
megtartotta mérsékelt színeit, leginkább csak a menyasszonyi lá
dát virágozták, a többi bútor a barna szín különböző árnyalatai
ban maradt, akár festették, akár fényezték, akár a maga színében 
hagyták. A szobabeli textiliákkal, képekkel és más dísztárgyakkal 
vittek be más színeket a berendezés szépítésébe. A németek álta
lában a kék alapszínűre festett bútorokat használták, a horvátok 
egy csoportja a feketére festettet. A XX. század elejéig a Nagy be
rekben a virágozott bútorokat kedvelték. 

A paraszti szobabelső sarokpados elrendezését a XVIII. szá
zadtól tudjuk eddigi adatainkkal bizonyítani, amikor már párban 
készítették, illetve rendelték meg a hosszúszékeket, karos- vagy hátas
padokat. A köznemesi lakásokból a XVIII. század folyamán foko
zatosan eltűnt, de paraszti közösségekben megérte a XX. száza
dot. Az első somogyi vonatkozású adat a sarokpados szobaberen
dezésről a tabi Svatop Ignác takács végrendeletéből (1737) 
maradt ránk. Gyermekeire hagyta bútorait, egy ácsolt láda „kis 

47. Kanáltartó a XIX. század 
végéről. Csököly. 

48. Kanáltartó a XIX. század 
végéről. Kutas. 
RRM 65.26.1. 

49. Szappantartó. Készült a 
XX. század elején. Zamárdi. 
RRM 811 ISI. 
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szökrényecske ...egy nagy asztalka, két hátus és két gyalogszék, két pad, 
egy tálos, két tál, öt fatányér, három fazék, egy bucsus kátula iszákkal" 
képezte a szoba berendezését. (SML XIII. 13. sz. 25. d.) A jobb
módú családoknál hagyomány volt, hogy a szobába rangos, tartós 
keményfa bútorokat rendeltek meg. Az együtt gazdálkodó Bíró 
család két szobás házzal rendelkezett 1847-ben. Ekkor még az el
ső szoba is sarokpados volt az összeírás szerint: „Az első szobában 
egy almárium... asztal keményfa két paddal együtt, egy hátas szék és egy 
szalmaszék, három öreg kép, két tükör kép... két fogas és egy kendőtar
tó...". (SML XI. 603.) Jankó János Balaton-melléki kutatásainak 
idején történt általánosan az a változás, amikor az addig németek
nél, magyaroknál általános sarkos berendezést felváltotta fokoza
tosan a párhuzamos bútorelhelyezés. Ekkor még a korábbi ízlés
nek megfelelően az agyagos sárral lesimított falat kívül-belül fe
hérre meszelték, a szoba földjét nem padlózták le, csak polyva és 
sár keverékével sározták, majd agyaggal lesimították. A szoba 
földjét cserépkorsóval, vagy kilyukasztott kisfazékkal mintásra 
(csigavonalasan, karikásán, nyolcasokat rajzolva stb.) öntözték fel. 
A bútorzat tehát fehér falak és agyagszínű padozat között érvé
nyesült. Jankó leírása nagyon pontos: „A sarkos berendezésnél a szo
bának az udvar és az utca közé eső sarkában állott a sarokpad, ennek két 
szárnya közt az asztal, a hátsó fal mentén egymás végében két ágy, a két 
ágy közt egy almárium vagy fiókos sublat, a sarokpad végében egy-egy tu
lipántos láda, a konyha felőli fal közepén a kályha, ettől le az ajtóig egy 
lésza ...egyszerűfaagy... A párhuzamos berendezésnél a sarokpad eltűnik, 
úgy ezen, mint a hátsó fal mentén egymással szemben egy-egy ágy áll, a 
két ágy és a két ablak közt... kanapé van s ez előtt asztal, a szoba egyéb
ként ugyanolyan elrendezésű, mint a sarkos... A magyar házak némelyi
ke ezt a párhuzamos berendezést csak részben vette át, amennyiben az asz
talt a szoba közepére állította ugyan, de a szoba udvar felől eső falához 
ágyat nem állított, hanem oda került vagy egy kasztens, vagy egy almári-
om s néhány tulipános láda". (1902. 207-208.) Ez a rendszer még az 
1960-as évek végén is fellelhető volt régies berendezésű házakban, 
csak az alacsonyabb szekrények helyébe fennállók léptek, s így a 
szoba utca felőli falánál sokszor két magas szekrény nézett farkas
szemet egymással. Sokat jelentettek a szobák méretei mindkét el
rendezésnél. A jómódú családok nagyobb méretű szobáiba na
gyobb és több bútor fért el. A bútorok közti üres falfelületeket ap
róbb, részben vett, részben házilag barkácsolt tárgyakkal töltötték 
ki, a katolikusoknál szentképek (50. ábra), kereszt, a reformátu
soknál hazafias képek és háziáldás. 

Knézy Judit 
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50. „Andocsi Mária". Viasz-
szobros kép a XIX. század első 
feléből. Somogyszili katolikus 
magyar családé volt. 
RRM 72.50.1. 



GELENCSÉREK, 
FAZEKASOK, TÁLASOK 

MUNKAI 

A népi kerámia kutatásának kezdetei 
Somogyban 

A népi fazekasság iránti érdeklődés kezdettől fogva összefonó
dik a népművészet felfedezésével. (KRESZ M., 1972. 9-85.) Az 
európai háziipar felfedezése az 1867. évi párizsi világkiállításon 
kezdődött és kapcsolódott az ún. „nemzeti stylt" kereső törekvések
hez. Az 1873. évi bécsi világkiállításon már a magyar népi cserép
edények között Somogy megyeiek is szerepeltek Rómer Flóris és 
Xantus János tevékenységének köszönhetően. Xantus János 
1888-ban a szülőhelyén, Erdőcsokonyán (később Csokonya-
visonta) vásárolt egy ott megismert mestertől cserépedényeket a 
későbbi Néprajzi Múzeum számára. Az 1896. évi ezredéves ün
nepségek Néprajzi Falujába áttelepített csökölyi házban 23 db ke
rámiát állítottak ki, ezek egy része virágozott, írókás díszű, ólom
mázas tál, feltehetően a szomszédos Hedrehelyen vagy Kadarkú-
ton készülhetett. A többi tányér ónmázas, fehéredényes talán 
szakcsi munka, de néhány gyári keménycserép tányér is előfor
dult. Jankó János a csökölyi és környéki vásárokon új tárgyakat, 
cserepeket vett meg a kiállítás berendezéséhez. (IGAZ M -
KRESZM., 1965.87-131.) 

Középkori és kora újkori régészeti leletek 
tanulságai 

Már a kora Árpád-kori leletek bizonyítják, hogy nemcsak im
port cserépárut használtak az ide betelepült, s az itt talált népcso
portok. Helyi fazekasok tevékenységét bizonyítják az ásatások so
rán talált égetőkemencék és termékeik. Két edényféleségről kell 
szólni. Egyik - formáját tekintve - sajátosan magyar, illetve a 
Kárpát-medencére jellemző edény, amelynek a Balkánon másféle 
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1. Cserépüst a XII-XIII. szá
zadból. Fonyed-Gólyásfa. 
Rekonstrukciós rajz. 



2. a. Sütőharang a barcsi pa
lánkvárból. XVI-XVII. szá
zad. Kiegészített. 

2. b. Sütőharang a barcsi pa
lánkvárból. XVI-XVII. szá
zad. Kiegészített. 

5. Nyeles háromlábú serpenyő, 
lábas. Pusztabarcs, régi csárda 
szemétgödre, XVIII. század. 
DM88.121.1. 

formái voltak. A honfoglalás utáni néhány évszázadban élt itt és a 
XIV. század után nyomtalanul eltűnt (TAKÁCS M., 1997. 205-
223., 1986. 3-86.): ez a függeszthető, gömbölyű aljú cserépüst. 
Somogyban is fellelték a Balaton déli partvonalán, a Nagy- és 
Kisbérekben. Két darab maradványait, egy magas típust a 
XII-XIII. századból Főnyed-Gólyásfa település területén ástak 
ki. (M. ARADI CS., 1998. 113-133.) Ez a cserépüst együtt élhe
tett a későbbi szűkfenekű fazékforma előzményével. A legelter
jedtebb formájú cserépüst Somogyban hengeres oldalú és göm
bölyű aljú, fontos sajátossága, hogy a megerősített szélű edény 
felső peremébe 2-2 lyukat fúrtak a függesztő zsinór számára. (1. 
ábra) Mivel ez az edény nagy terhelésnek volt kitéve, hamarosan 
inkább a rézüsttel helyettesítették. (KRESZ M., 1991. 124-142.) 

A másik edényféle a sütőharang a török hódoltság idejéből 
származó leletekben gyakori. Szlavóniában, Baja környékén, a ka
locsai Sárközben, az Ormánságban puplika néven szórványosan 
fennmaradt a XX. századig. (GARAY Á., 1911. 211-240., 
GUNDA В., 1956. 183-210.) A hajómolnárok is használták a drá
vai folyami malmokban még a XIX. század második felében mol
nárpogácsa sütésére. (BAKSAY S., 1891. 453.) Segesd mezőváros 
XV-XVI. századi településéről előkerült cserépből való két sütő
harang töredéke is, egyik kúpalakú, fogója gombszerű, a másik la
pos harang formájú félkörben hajlított füllel. (MAGYAR K., 
1988. 143-148.) Ennél finomabb kivitelű, s a maiakhoz közelebb 
álló formájú a barcsi palánkvár XVI. századi rétegében talált, tö
redékeiből összeállított sütőharang. (2. a-b. ábra) (KOVÁCS 
GY.-RÓZSÁS M, 1996. 170-175., 1998. 79-100.) Akár török, 
akár magyar katonák is használhatták. Ebben az időben kezdett a 
legegyszerűbb néprétegek körében is általánossá válni a kelesztett 
kenyér, de a kelesztetlen lepények szerepe még fontos volt, s a sü
tőharang alatt ezt lehetett igazán sütni. Ez a Balkánon szinte má
ig honos edényféle a török hódítás után szinte teljesen eltűnt So
mogy ból. 

A kora középkori edények között bőven akadt import áru, mint 
a finom anyagú, vékonyan korongolt tojáshéj színű kerámiák, pl. 
a Kaposvár 61-es útnál lévő ásatási területen (BÁRDOS E., 1978. 
187-235.), és ovális kerettel bemélyedő jellel ellátott ún. bepecsé
telt bécsi edények. Segesden a XIV-XV. századi rétegben pecsé
telt díszű tálak, serlegek, nagyméretű, felső szélükön kör alakú 
mélyített jegyet viselő ún. perembélyeges edények és ún. grafítos 
(anyagukba korongolás előtt grafitot kevertek) bögrék, tárolóedé
nyek is előfordultak. (MAGYAR K., 1988. 144.) Jól megkülön
böztethető a helyi készítésű durvább anyagú sütő-főzőedények 

112 



csoportja a finomabb, kaolinos agyagból való import tálaló edé
nyektől a Segesd-Atád-Berzence útvonalon lévő egykori mező
városi szintű helységek cserépleletei között. Bizonyára Ausztriá
ból érkeztek e területre szürke vagy fekete felületű edények. A tö
rök hódoltság végéig az eddigi leletek alapján jelen voltak, de a 
XVIII. századtól eltűntek. Fekete korsókat, (22. ábra) kancsókat 
később is szállítottak Mohácsról. 

A hódoltság kori török, illetve balkáni eredetű kerámiából be
kerültek kézi korongolású, mázatlan, durva anyagú fenékbélyeges 
fazekak, amilyenek Szerbia területén megérték a XX. századot. A 
vöröses anyagú, talpas, kívül-belül vagy csak belül mázas talpas 
gyümölcsöstálak a török kori leletek parádés darabjai. Mázuk 
vagy egy- (pl. zöld) vagy többszínű (zöld, barna, sárga), színező 
anyagait nedves mázban elfolyatták vagy fröcskölték (törökkop
pányi, barcsi palánkvár és a kaposvári vár). A tipikus mázas kiön-
tőcsöves török korsók kissé megváltozott formában továbbéltek a 
dél-dunántúli anyagban. (KOVÁCS GY, 1993. 25-27.) Egy 
XIX. századi szigetvári mázatlan kanta, szájaskorsó ilyen örökséget 
vitt tovább, megőrizve a nagyméretű, kívül mázatlan magyar fa
zekak abroncsdíszeit is. (3. ábra) A tálak egy csoportja szintén to
vább élt e terület mestereinél: laposak, vastagpereműek, sokszor 
fehér földfestékbe (engobba) mártották és hullámvonalsorosan 

3. Kanta, szájas korsó a XIX. 
század végéről. Lakócsa. Szi
getváron készítették. 
MMgM 68.111.1. 

4. Bödön formájú edény a 
hódoltság idejéből. 
Barcs, palánkvár. XVI-XVII. 
század. DM95.1.55. 
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6. a. Színes, mázas táltöredé
kek irókás dísszel. Barcs, 
várárok. XVIII. század. 
DM 95.1.249. 

6. b. Színes, mázas táltöredé
kek irókás dísszel. Barcs, vár
árok. XVIII. század. 
DM 85.390. 

6. с Színes, mázas táltöredé
kek irókás dísszel. Barcs, vár
árok. XVIII. század. 
DM95.1.252. 

rovátkolt szélű faeszközzel vagy fésűvel karcolták be. Későbbi 
megnevezése fésűs minta. Még festőibb megoldású volt, ha a tál
szélre függőlegesen húzogatott fehér földfestékes függőleges vo
nalakat nedvesen a közepükön vékony cirokszállal vagy mással át
húzogatták. Ezek az ún. cirokos vagy cirkos szélű tálak korábban a 
betelepült délszláv lakossággal tűntek fel a Duna mentén, később 
nemcsak a sárközi (MÉSZÁROS GY., 1968. 3-42., ISTVÁN E., 
1964. 91-137., 1972. 78-81.), de somogyi tálakon és más edénye
ken sőt kályhaszemeken is ismertté váltak éppúgy, mint а fésűs dí-
szítésűek. (40-41. ábra) Ritkán szokatlan formájú tárolóedények 
is előfordultak török kori anyagban, (KOVÁCS GY, 1993. 
29-34.) kétfülű, széles fenekű, karcsúbb bödönféle edény a barcsi 
palánkvárból, fülein és bordás nyakán, illetve a száján zöld máz. 
(4. ábra) 

A későbbi paraszti használatú cserépedények szempontjából 
fontos az a középkor végére kialakult helyi gyakorlat, stílus, 
amely szinte változatlan, vagy alig változott formákban élt to
vább. Egyik jellegzetes edényforma a nyeles, háromlábú lábas, 
amely nyugati hatásra honosodott meg. Törökkoppányban töre
dékei kerültek elő (KOVÁCS GY, 1993. 26.) a XVI. századból. A 
pusztabarcsi régi csárda szemétgödrében fellelt XVIII. századi 
zöld mázas, alig hiányos példány emlékeztet e régebbi töredékek
re, de a magasabb középkori tálakra is. (5. ábra) A segesdi vár 
XVI-XVII. századi rétegében olyan mázatlan, korongolt, szívó
lyuk vagy csecs nélküli fülű, egyszerű kerek, szűrőnélküli szájú, 
mázatlan, későbbi nevükön vászonkorsók láthatók, amelyeknek a 
formája tovább élt. A homokkal kevert agyagú szentmihályi, vagy 
homok nélküli agyagú, a szakcsi parasztedényesek vagy somogyi
ak formázta dóri korsók (20. ábra) hordozzák később ezt a hagyo
mányt. A barna, vörös és fehér földfestés alkalmazása is megszo
kott a késő középkori fennálló edényeken: korsókon, kancsókon, 
fazekakon. A tálak, tányérok a XVI. századtól lettek a magyar fa
zekasok állandó termékei az ólommáz egyre kiterjedtebb alkalma
zásával. (HOLL I , 1963. 70, 80.) A régi, török hódoltság előtti 
magyar mázazási stílus a zöld, barna vagy sárga színeket részben 
már alkalmazta, de a színtelen máz alatti vörös-zöld virágos, ma
daras festést is sötétbarna kontúrozással. A XVII-XVIII. századi 
tálak még részben őrizték ezeket a vonásokat, amelyek (6. a -c. áb
ra) széleskörűen elterjedtek a Kárpát-medencében. 
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Céhes, tanult somogyi fazekasok, 
háziiparosok a XVIII-XX. században 

A dél-dunántúli megyék közül majdnem a legkésőbb alakultak 
meg Somogyban a fazekas és kályháscéhek: Nagykanizsán 1670-
ben, Szekszárdon, Mohácson és Pécsett 1718-ban, Keszthelyen 
1720-ban. Kaposvár-Dombóvár-Ozora mesterei közösen 1747-
ben kaptak kiváltságlevelet, a karádiak 1792-ben, sümegiek 1812-
ben. A kaposváriak céhkiváltságaik megerősítését 1791-ben kér
ték újra. (VALENTÉNYI G., 1909. 31-33., SZÁDECZKY L., 
1913., KRESZ M., 1991. 521.) Zöldmázas céhkancsójukon 1792-
es évszám van, az álló ún. Blokk korong domború mintája és a fel
irat mellett. (7. ábra) Céhzászlójuk 1795-ből, 4 db bronz gyertya
tartójuk, egyszerű ládájuk is a Rippl-Rónai Múzeum tulajdonát 
képezi. 1747-ben a céh ünnepe még Ádám-Éva patrónusok napjá
ra esett. Mesterremekként egy réfszéles és hosszú fazék készítését 
kérték a rávaló fedővel együtt. A többi somogyi céhes mester 
vagy ezekbe a céhekbe tartozott, vagy közösen más mesterekkel 
alkotott céhet: Csurgón a Német-, Nagyatádon a Kis-céhbe szer
veződtek. A szigetvári fazekasok tevékenysége a török időktől 
kezdve folyamatos lehetett, de nem volt külön céhük. 1806-ban a 
kaposvári mesterekkel együtt folyamodtak a megye közgyűlésé
hez új céh artikulusokért. Ebben már Flórián neve szerepel védő
szentként, akinek a tisztelete a Dunántúlon a XVIII. század má
sodik felében terjedt el a szomszédos Ausztria felől, illetve a bete
lepülő fazekasok közvetítésével. (KRESZ M., 1972. 56-60.) A 
megye közgyűlése a kontároknak csak piacon és vásárokon enge
délyezte az árusítást. (SML IV. 1. b. Acta congregationes jun. 9. 
IL) A nagybirtokokkal terhelt Somogy megyében sok iparos, köz
tük fazekas is telepedett le hazátlan vagy házas zsellérként, áren
dásként valamelyik uradalom központjába, népesebb helységébe. 
(PETÁNOVICS K., 1981. 55., KNÉZY J., 1997. 145-169.) Az 
uradalmak népesség-, lakóház-, telekösszeírásai, szerződései, 
számlái is hírt adnak az agyagiparosok jelenlétéről - közöttük céh
be tartozók és azon kívüliek - munkamegbízásairól éppúgy, mint 
az egyházak, a vármegye számadásai. Számszerű összesítést a me
gye céhbe tartozó fazekasairól csak az 1828. évi országos összeírás 
adott. Eszerint 52 mester dolgozott l - l segéddel, családtaggal So
mogyban: Szigetvár 21, Kaposvár 15, Nagyatád, Csurgó, Miháld 
4-4, Berki, Felsosegesd, Marcali 2-2, Karád, Szil, Gálosfa, Hárs
ágy, Zákány, Liszó, Lakócsa, Somogyszob, Böhönye, Várda l- l 
mesterrel rendelkezett. (MOL U et С 1828 Regnicolaris 

7. A kaposvári kályhás és 
fazekas céh kancsója 1792-ből. 
Zöld mázas, rátétes díszű, álló 
tengelyű (Blokk) koronggal, 
bokállyal RRM 66.211.1. 

8. Bokály. Ónmázas, 1859-es 
évszámmal. Valószínű szakcsi 
munka. RRM 7180. 
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conscriptio.) A kép hiányos, mert nem vettek számba olyan falva
kat, amelyekben eddigi kutatásaink szerint a XIX. század folya
mán dolgozott háza népével 2-3 vagy több fazekas, helyi nevén 
gölöncsér is (mint Iharos, Szentmiklós, Sánc, Zsdála, Hedrehely, 
Kadarkút stb.). 

Az 1876. évi számbavételben csak azok szerepeltek, akik jöve
delmi vagy kereseti adót fizettek iparűzésük után, mégis több 
agyagiparosról adott hírt, mint az 1828. évi. Viszont a jelentésből 
kiviláglik, hogy a korábbi nagy központ Szigetvár visszafejlődött 
21-ről 10 főre, Kaposvár 15-ről 13-ra. Az összes iparvállaló száma 
75, segéd 23, inas 20 (118 fő) 30 helységben. (A SOPRONI... 
1876.) Az 1906-os statisztika (A MAGYAR KORONA... 1906. 
II.) pontosabb az előzőknél, de már a mesterség hanyatlását érzé
kelhetjük belőle. Bár 113 mesterről adott számot, Kaposváron 28, 
Nagyatádon 17, Karádon 13, Iharosban 8, Csurgón 7, Hedre-
helyen 6 ember tevékenykedett e mesterségben, Szigetváron már 
csak 2. Összehasonlítva a nagyobb fazekas, tálas, korsós közpon
tokkal (Sümeg, Csákvár, Tata, Mohács stb) a somogyiak messze 
elmaradtak a helységenkénti 30-80 főtől, de nem is árusítottak 
akkora körzetben. A XIX. század végi kiállításokon azonban sze
repelt néhány somogyi mester is, díjat kaptak a csurgói Kovács 
testvérek, a kaposvári Horváth család tagjai. 1891-ben részt vet
tek a kiállításon a szentbalázsi Münneig Ferenc ónmázas, a 
berzencei Mayer István, a kaposvári Rozs Sándor mázatlan és 
ólommázas edényekkel. Mayer Istvánról feljegyezték, hogy éven
te 8000 edényt készít. (BUDAPESTI... 1891. II 38-50.) 

Az 1932-es címjegyzék már sok egykori fazekas helyett inkább 
kályhásról írt, különösen a városiasabb helyeken. Csak 39 mester 
nevét tették közzé. Kaposvárról még mindig 11 nevet említettek 
(KNÉZY J., 1972. 71-74.), csak a címét közölték a téma szem
pontjából oly fontos, tehetséges Pap György fehéredényesnek, és 
a másik, leginkább edénnyel foglalkozó parasztfazekasnak, 
Meszarics Sándornak. (SZABÓ B. E, 1933.) 

Somogyi gelencsérek árui a 
XVIII-XIX. századi adatok alapján 

A helybéliek által készített cserépedény féleségekről a XVIII. 
századi árszabások csak részleteket árultak el. Nem а.т&ъх.2к min
den készítményt, csak a legfontosabb tételek értékét adták meg 
zsinórmértékül, amelyhez a többit viszonyították. A teljes anyag
költség, munkabér, szállítás, megengedett haszonkulcs összegezé-
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sével adták meg a pénzbeli értéket. Ennek ellenére többnyire cse
rével történt az üzlet. Az 1759. évi limitációban a kancsók és kor
sók hatféle, a fazekak kétféle méretben - egy és két funtos - voltak 
feltüntetve. A tálak közül a legnagyob munkásoknak való tál ára hat 
és fél, a legkisebb 1 krajcárral szerepelt. A nyílt tűzhelyre való lá
bas serpenyő, mint egyik legfontosabb készítmény sem maradha
tott ki. (SML IV. 1. a. 1759-1818) Az 1793. évi számbavétel sok
kal részletesebb, ebben már világosan feltűntették, hogy a méret 
változása mellett a mázasság megléte és hiánya miként befolyá
solta az árakat (SML IX. 5. Cehalia): 
„egy itzés korsó csap alá 1,5 kr 
egy itzés kívül-belül mázas korsó 5 kr 
egy hasonló méretes mázos (belül) 2,5 kr 
egy pintes kívül, belül mázas korsó 8 kr 
három itzés kívül, belül mázas korsó 12 kr 
többi pedig, amennyi nagyobb lészen minden pinttül egy-egy pénzzel 
nagyobb lészen az ára 
egy funtos mázos fazék 1,5 kr 
két funtos mázos fazék 2,5 kr 
munkásoknak való legnagyobb tál, máz nélkül 2,5 kr 

mázas 1,5 kr 
annál kisebb a proportione egy pénzzel alá 
középszerű lábas mely belül egészen mázas 8 kr 
a nagyobbak itzénként egy krajcárral több az ára... " 

A „korsó" elnevezés itt a széles, csípett kiöntős szájú edényre, 
azaz a kancsóra is vonatkozott pl. a „belül mázas" csak széles szájú, 
tehát kancsó lehetett. Fazekat egy és két funtos méretben áraztak 
ekkor. Ennél sokkal részletesebbek az 1810-es években kiadott 
Tolna, Zala, Somogy megyei cserépedény ármeghatározások. Az 
1812. évi zalaegerszegi árszabás majdnem azonos az 1814. évi ka
posvárival s igen részletes: hatféle méretű „főzőfazék" (ebből há
romféle „kétfülü mázas,r), négyféle födő, ötféle korsó, háromféle tál 
került árazásra, köztük „nagyméretűkétfülü medence", egyféle „öntö
zőkorsó", egyféle „gyertyamártó" (9. ábra), egy mázas „mácsikszűrő" 
is. Abból is kitűnik, hogy a korsófelhozatal milyen széleskörű 
volt, mert számos jelzővel írták körül: „közönséges, vizes, fekete, szá
jas vagy bugyogó". Kaposváron hatféle méretű fazék ármeghatáro
zására került sor (egy iccéstől négyig), ezeknek ekkor még csak a 
„szája mázas". Lábas háromféle nagyságban tűnt fel. Közülük a 
legkisebb a „rántani való lábas" mutatja a rántásos leves sűrítés ál
talánossá válását. A legnagyobb lábas két füllel készült. Tálnál is 
csak háromféle méretet jeleztek, tejes fazéknál viszont áraztak 

9. Hagyományos formájú má-
zatlan „gyertyamártó". 
A rajz Dobri Antal iharosi 
fazekas 1920 körüli munkájá
ról készült. 
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mázasat és mázatlant is. Az 1813. évi árjegyzék egyfajta norma
rendszert adott meg az agyagiparosoknak, amennyiben közölte 
azt a számítást, hogy egy legénynek 5 nap alatt egy szekér földből 
egy kemencére való edényt kell elkészítenie, naponta 90 darabot 
két-harmadfél iccés fazékból, lábasból napi 40-45 az átlag, 45 a kö
zönséges méretű fazékból. 360 darab edényből 60-at számítottak 
törésre. Az agyagot két helyről szállították, festésre pécsi földet al
kalmaztak. A tálnak való földet hozták a legmesszebbről, pl. Sü
meg környékéről. 2-3 iccés fazékból pl. 300 fért egyszerre a ke
mencébe - írják az árjegyzékben. (SML IV. 1. a. 1813., KNÉZY 
J., 1994. 163-170.) 

A XVIII. századból bizonyosan somogyi mesterhez köthető 
cserépedényről a kaposvári fazekasok 1792. évvel jelzett céhkan-
csóját, illetve más helyi céhek kancsóit kivéve nem tudunk. A fa
zekascéh korsója (7. ábra) belül fehér földfestéken színtelen, kívül 
világos zöld ólommázas. A formája orros kancsó forma, fazékszerű 
hassal, egyenletesen, törésvonal nélkül elszűkülő nyakkal, ami
lyen később a Balatontól északra lakó korsósok körében általáno
sabb. Az összecsípett szája három sorosan bordázott, függőleges 
füle tetején kis felálló pecek van, öble felett vékony abroncs fut 
körbe, domborulata felett kereszt, kettéosztott évszám, közöttük 
állótengelyű ún. Blokk korong díszlik, tetején bokállyal. Nagy je
lentőségű, hogy a habánok által készített ónmázas bokály rákerült 
a főként ólommázzal foglalkozó fazekasok ólommázas céhkancsó-
jára. Mutatja e forma elterjedését a somogyi parasztfazekasok kö
rében 1792-ben. 

Rózsás Márton leletmentései a XVIII. századra is kiterjedtek. 
Pusztabarcson egy volt kocsma helyén, a várárokban és a barcsi 
bevásárló központ építésénél szép számmal kerültek elő cserép
edények. Ezekről nehéz azt állítani, talán egy zöldmázas három
lábú lábast kivéve, hogy somogyi munkák. Még jóval közelebb 
állnak ahhoz az országos körhöz, amely később vidékenként any-
nyi ízlésváltozás következtében differenciálódott. Néhány tálon 
olyan fehér irókás mintát látunk színtelen máz alatt, vöröses vagy 
barnás aláfestés felett, amilyen később nem szerepel somogyi 
edényeken: így a középkori adatok alapján a régészek által „Szent 
Antal tüzének'''' nevezett motívumot, amely függőleges, végein el
keskenyedő kis rugószerű hullámvonalakat jelent, de különböző 
csigavonalakat, rácsos köríveket (6. a-b. ábra) a tál szélén, közé
pen olykor mértanias, forgórózsaszerű csillagot ún. svasztikát. 
(10. ábra) 
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A Somogy megyében használt, de másutt 
készített cserépedények és eszközök 

A megyén kívüli agyagiparosok közül a legnagyobb körzetet 
jártak be a Züric-völgyi, Magyarszombatfa, Velemér és környéki 
fazekasok, akik Zala megye kihagyásával 10-11 útvonalat végig
járva az egész megyét behálózták, egyik fő központjuk Nagyba
jom volt. Buríttós parasztkocsival, vagyis ponyvával fedett, rövidí
tett vagy hosszított kocsioldallal mentek az edény mennyiségétől 
függően. Az 1930-40-es évekből a somogyiak Csohár Jánost és 
Perpits Dánielt (Rinyakovácsi) emlegették, Alsókban a Fekete 
családnál szállt meg vasi fazekas még az 1960-as években is. Sütő-
és főzőedény, tehát jó tűzálló áru volt a fő készletük. (KOS K., 
1944. 118-31., 208-218., CZUGHD., 1955.45-57.) A szállásadó
iknak is edénnyel fizettek. A megyében két évszázados hagyomá
nya volt annak, hogy az ún. fősőországi (főként Sopron, Vas me
gyei) árukat, így a cserépedényeket is jó minőségűnek tartották. 
Fazekuk jól kiállta a versenyt, világos volt a földje, vékonyra ko-
rongolták, a magassága felénél lejjebb hasasodott, tehát úgy 
mondták totyább formája volt, mint a sümegi vagy somogyi fazék
nak. Oldalát korongoláskor bevagdalt szélű fakéssel ferdén, de 
nem túl mélyen barázdálták, kifogatták, hogy növeljék a melegítő 
felületet. A nagyobb méretű kancsót is ferdén barázdálták. A fa
zekakat általában csak belül és a száján mázazták, belül sárga vagy 
színtelen, száján barna vagy zöld ólommázzal. Kedvelték So
mogyban a vasi háromlábú lábosokat is, akár az alacsonyabb, akár 
a magasabb oldalút. Utóbbi a Csurgó környéki szőlőhegyekben 
ismert, oldala felül gömbölyűén összeszűkült és fedő került rá. 
(KERECSÉNYI E., 1980. 55.) Kerek cserép tepsijüknek maga
sabb volt a széle, mint a somogyi rétestepsinek, belsejébe színtelen 
máz került, közepére egyszerű vörös vagy fehér földfestékes sima 
karikás minta, vagy színes hullámvonal. A somogyi fazekasok úgy 
tartották, azért volt magasabb a vasiak tepsijének e széle, hogy 
több gabona férjen bele vásárláskor. Ugyanis a parasztok az edé
nyekért terménnyel fizettek. Mikor már a falusiak nem főztek 
szabadtűzhelyen (1900 után), a szűkfenekű fazék helyett a széles 
talpú, totya vagy segges fozofazekakat hozták a vasi edényesek. A 
kívül is mázas, tárolásra szánt szilkéket, amelyeket Somogyban 
ebédes, lekváros vagy tejfeles pohárnak, bögrének neveztek, előbb készí
tették széles talpú változatban is, mert az ilyen nehezebben borult 
fel. Oldalukra csak ujjal húzogatott vagy egyszerű írókás mintát 
raktak foltszerűen. (CZUGH D , 1959. 136-146.) Egyik kedvelt 
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motívumuk a rugószerű, végein elkeskenyedő, függőlegesen lefu
tó hullámvonal. Szívesen hoztak e területre a szűkfenekű fazekak 
népszerűtlenné válása után boroskancsókat, vizeskorsókat, magas 
oldalú szűrő- és másféle tálakat is. Utóbbiakat vörös vagy zöld 
alapszínűre festették, mázazták, tettek rá pöttyöket, hullámvona
lat, fröcsköléses mintát. Csurgóra és környékére megrendelésre 
feliratos paszitos poharat is szállítottak már a XX. század elején, 
amiben a gyermekágyas asszonynak vitték a komaasszonyok az 
ételt. A kívül mázatlan boroskancsók alja a karcsú fazékhoz ha
sonlított, száján a kiöntőjét összecsípték csúposra, a nyakát körbe
futó karikák, hullámvonalak díszítették. (11. ábra) A kívül is má
zas kancsók alul barna vagy vörös színűek, felül fehér földfesté
ken színtelen mázasok voltak. Ha díszítették, akkor kívül a nedves 
mázba fröcskölt színes festéket kicsapatták. A vásárokra a legcif-
rább edényt vitték. Nemcsak Zalában, de Dél-Somogyban is ke
lendők voltak a pálinkatartó edények: széles fenekű fazék tetejé
nek felét félkör alakú lappal lefedték, a lap közepénél kis szűk ki-
öntőcsővel látták el. Somogyban pálinkás, Zalában plávisos korsó a 
neve. (KERECSÉNYI E., 1976. 83.) A csurgói gelencsérek is ké
szítették ezt a formát. 

A ma Szlovéniában lévő két község Kebele (Kobilje) és Kielce 
fekete edényekre szakosodó mesterei csak fekete kancsót, korsót 
szállítottak Somogyba, amelyeknek a formája hasonlított a 
magyarszombatfai mesterek munkáira. Mivel főként csak kancsó
val és korsóval foglalkoztak, náluk igényesebb, arányosabb for
mázásra, díszítésre törekedtek. Somogy megyének csak a nyuga
ti, északnyugati felét látták el. Korsóik, kancsóik feketébbre vol
tak redukálva, mint a mohácsiak vizes és boros edényei. A korsók 
vállát gömbszerűen lekerekítették, gyakran az oldalukat hálósze
rűén kockásra kaviccsal fényesre mintázták, olykor korongolás 
közben ferdén párhuzamos vonalakkal barázdálták. A boroskan
csók kidolgozása is igényes, ferdén vagy vízszintesen és függőle
gesen barázdálták oldalukat, nyakukra vízszintes körbefutó vonal
sorokat helyeztek, szájukat összecsípték, fülüket csőből formáz
ták. (KRESZ M., 1991. 124-142.) 

A Zala megyei Szentmihályfa és Jobbágyi kézi koronggal dol
gozó korsósainak edényei feltűnően jellegzetesek. Munkáikat 
egész Somogy megye területén megtaláljuk. Egyik legkorábbi 
adat a „szentmihályi korsó" somogyi használatára egy per az 1780. 
évből, amikor egy szolgaember a korsóval úgy fej bevágta fiát, 
hogy az sebeibe belehalt. (MOL P 237 fasc. Festetics es. lt. Csur
gói u. Úriszéki iratok 70. p.) Ezen edényféle agyagába homokot 
kevertek, ettől kiégetett felülete rücskös, dorozmás lett. A korsó 
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munkája a XX. század elejé
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szája kerek, sem szűrő, sem becsípés nem került rá, egyszerűen 
gömbszerűre korongolták a hasát és a fülét félkör alakúra hajlított 
szalagból formázták. Mezei munkák idején vízhordásra szolgált. 
Másik, kissé igényesebben elkészített munkájuk karcsú bokály 
formájú, de kancsószájjal ellátott kisméretű mázatlan edényke, 
amelyet tálasfogas fogaira mázas bokályokkal együtt szívesen 
akasztottak. Mivel mázatlan volt és jól szellőzött, paprika tárolá-
sárapaprikás korsóként is használták (Szenna). 

A Balaton nyugati partvidékéről és a Balaton-felvidékről a leg
több cserépedényt a sümegi és nemeslányfalui mesterek szállítot
tak Somogyba. A sümegi fazék fala kissé vastagabb, formája ará
nyosabb, nem lent hasasodó, mint a vasiaké. Külső mázatlan felü
letüket vízszintesen, aránylag sűrűn barázdálták. A nagyobb da
rabokat szívesen díszítették rátett és ujjbeggyel benyomogatott 
abronccsal. Az ünnepi darabokat a szokásosnál több abronccsal is 
ellátták. A legnagyobb, ún. lakodalmas fazéknak éppúgy, mint a Vas 
megyeiekének két füle volt. Az ennél alig kisebb méretűnek egyik 
füle helyett csak kis fogószerű nyúlványa, szakálla szolgált fogó
ként. A Somogyba szállított edények közül elsősorban a tűzállók 
jöttek korábban számításba, mint a főzőfazekak, háromlábú lába
sok, tepsik. A szabad tűzhelyek eltűntével egyre inkább ráálltak a 
korsók, kancsók, díszes szilkék, tálak szállítására is. A kívül is má
zas, fennálló tároló és szállító edények közül a kétfülű zsírosbödö-
nök, szilkeféleségek említendők, így Somogyban lekváros, ebédes 

12. Vas megyei tálak tálas
fogason. Csurgó környéki szo
barészlet a VM állandó kiállí
tásából Knézy Judit felvétele. 
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13. Szűke, „paszitos pohár". 
Sümegi munka, 1920 körül 
készült. Nagykorpád. 
RRM 81.17.46. 

poharaknak nevezett szilkék, melyek gyakran a máz alatt fehér 
földfestékesek, ún. engobosak. Jól formált, kívül többnyire zöld 
mázas boroskancsókkal is ellátták a Balaton déli partját, köztük 
vésett vagy domború mintásakkal, feliratosakkal is. Szállítottak 
még vizes ún. aratókorsókat, ritkábban ikerszilkéket is. (NÉ
METH J., 1960. 186-235.) Csurgón és környékén divatos koma-
vagy paszitos poharat, szilkét csurgói, Vas megyei és sümegi meste
rek is készítettek díszes felirattal. A legművesebben kidolgozottak 
mértéktartó színskálájúak, a sümegiek darabjai irókás leveles, vi
rágos díszeikkel, felirataikkal pl. „Isten Éltesse Komámasszony ". De a 
felirat nélküli ünnepi szilkék is nagyon ízlésesek, mint egy 
nagykorpádi református család paszitos pohara, amelynek belseje, a 
szája és nyaka kívül fehér, hasa vörös földfestékes színezésű a máz 
alatt. A külső falára a fazekasok szerint holdasnak nevezett, függő
legesen álló, ovális fehér foltokat tettek váltakozva, közepükre le
veles ágat írtak, a fehér mintákat fehér irókás pöttyözés és íves 
minták vették körül a vörös alapszín szélein. (13. ábra) A fehér fa-
lú (alapú) tálakat inkább a leányfaluiak készítettek, akik erre sza
kosodtak, a sümegiek inkább színes pl. vörös és zöld alapszínűe
ket szállítottak Somogyba. Ismertek Sümeg feliratú tálak is a szá
zadfordulóról. (MALONYAY D., 1912. XVII. tb.) Ezeknek és a 
hozzájuk hasonló stílusú tálaknak a virágozásánál a szerkesztés-

14. Tál, „kocsonyás tál" egy 
kutasi református családtól. 
Nemesleány falui munka a 
XIX. század közepéről. 
RRM 65.20.1. 
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mód szétesettebb, lazább vonalú, mint a nemeslányfalui tálasok 
munkáin. A lányfalui tálak peremén piros-zöld csík a XIX. század 
második felében jött divatba, korábban kék, zöld vagy pl. barna 
sima csík vagy hullámvonal is előfordult. (14. ábra) A tálszélen a 
vörös-zöld csíkok között sötétbarna hullámvonal, mangánbarna 
kicsapatott, vagy fésűs, esetleg márványos szélesebb csík is jelleg
zetessé vált a XX. század elejére. A tál öblébe színes irókás virág
kompozíció került, (15. ábra) és ujjbeggyel rajzolt hatlevelű rozet-
ta. (16. ábra) A madaras közepű tál kimondottan ünnepi alkalom
ra szánt darab lehetett, így a XIX. század közepére datálható zöld, 
sárga, barna színekkel rajzolt kocsonyás tál is, amilyeneket a tálasra 
is tettek, hogy díszítsék vele a szobát. (14. ábra) Hoztak Somogy
ba díszes 60-70 cm-es átmérőjű nagytálat is {dagasztó, mosogató, 
szüreti nagytál vagy melence). Kisebbek voltak a kocsonyás, leveses, 
tésztás tálak. A szilkéken, fedőkön is visszaköszönt az előbbiek fe
hér alapra rajzolt mintakincse. A Csurgó környéki evangélikusok 
inkább színes (vörös, zöld alapszínű) tálakat igényeltek a 
leányfaluiaktól, ilyeneket akasztottak szobájuk falára, vagy he
lyeztek el a táltartó fogason. A katolikusok Nyugat-Somogyban 
vörös földfestékkel alapozott, s azon mintázott, vagy fehér föld
festéken zöld fröcsköléses díszű tálakhoz ragaszkodtak. A gyári 
keménycserép edények megjelenéséig Dél- és Nyugat-Somogy 
reformátusai elsősorban fehér alapszínű tálakat vettek szobájuk 
falának díszítésére, tálasukra, ünnepi eseményekkor tálaláshoz, 
előkészületekhez (szüret, lakodalom, disznóölés tálai). Előnyben 
részesítették a piros-fehér-zöld szélűeket. Hétköznap vörös és 
zöld színű tálak is megtették. A sümegiek, leányfaluiak szekere-
zéssel inkább csak a megye északi, északnyugati részét keresték 
fel, de vásárokra eljutottak az egész megye területére, Kaposvár
ra is, amint egy korai felvétel mutatja. (MALONYAY D., 1912. 
336. p. 726. á.) 

A fazékfélék között a Balaton déli partján (Marcali, Kadarkút) 
elterjedtek a csákvári fazekasok barna, sárga, zöld függőlegesen 
csíkozott szilkéi. (18. ábra) Elkerültek délebbre is a fehér földfes
tékkel leöntött, rajta zöld mázas, határozottan formált hasas, alig 
elkeskenyedő nyakú boroskancsóik is. Ezeknek a nyakán körbefu
tó kiálló perem van, kiöntőjük összeér, szájuk kissé kihajlik, kere
ken szétterül, hasuk gömbszerű, a nagyobb kancsók száját féltető 
fedi. A Balaton-mellékén terjedtek el a tüskeváriak vörös földfes-
tékes mintájú (pl. rácsozás a domborulatán), a szájukon zöld má
zas vizeskorsói, esetenként más tárgyai is, pl. búcsún árult szen
teltvíztartó. (21. ábra) Egyszerű, mázatlan paraszt-, vagy vászon-, 
de dóri-, dóri- és cserkorsónak is nevezett víztartókat a somogyiak és 

15. Tál, „kocsonyás tál" egy 
kutasi református családtól. 
Nemesleány falui munka a 
XIX. század végéről. 
RRM 65.21. 1. 

16. Tál, „kocsonyás tál" egy 
nagykorpádi református csa
ládtól. Nemesleányfalui mun
ka a XIX. század végéről. 
RRM 79.21.40. 
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19. Nagy tál fenekének vésett 
díszítése. A szentgáli Batri 
János készítette 1867-ben egy 
zamárdi házaspárnak. 
Zamárdi tájház. 

a megyén kívülről jött más vidékek fazekasai is árultak. Régies 
formájuk mellett díszítésük is igen archaikus, mint a szúrt sima, 
hullámvonalas csíkok, pl. a szakcsi korsókon. (20. ábra) (G. 
VÁMOS M., 1973-1974. 203-232.) 

A Balatontól északra lévő központokból esetenként a fentieken 
kívül máshonnan is érkeztek cserépedények különböző családi és 
üzleti kapcsolatok révén, melyek eredményezték, hogy egy-egy 
fontosabb alkalmat parádésan kiállított ajándékkal még ünnepé
lyesebbé tegyenek. Házasságkötési ajándék lehetett az a nagymé
retű tál Zamárdiból, amelyet felirata szerint a szentgáli Batri Já
nos fazekas készített 1867-ben Matyikó György és Csonka Orzse 
számára. A tál külső oldalán és fülein zöld márványozott máz van 
fehér földfesték belekeverésével, a tál külső fenekén színtelen máz 
alatt vésett olaszkorsós (szimmetrikus kétfülű váza) virágkompo
zíció, amely a feszes reneszánsz szerkesztéstől eltérő, lazán szétte
rülő négy pár egymástól eltérő formájú leveles-száras tulipánt 
tartalmaz. A feliratot a szabad felületeken osztotta el. (19. ábra) A 
szentgáli kályhacsempéken szintén kedveltek voltak az olaszkor
sós-tulipános díszek, bár kissé zártabb szerkesztésben. (MALO-
NYAY D., 1912. 343. p. 742. á.) A csatkai búcsún résztvevő észak
somogyiak tüskevári, sümegi, szentgáli feliratos kis korsókat is vá
sárolhattak. 
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17. Sümegi és leányfalui csere
peket áruló asszony a kapos
vári piacon. Sági János fel
vétele, 1908. 



A Baranya megyei agyagiparosok közül a mohácsi fekete edé-
nyesek látták el egész Somogy megyét vizes korsóikkal, kantáik
kal, boros kancsóikkal, esetenként öntöző kantával és mozsárral is. 
Bár Pakson és Bátaszéken is hasonló stílusban dolgoztak a fekete
edény esek, az eddigi adatok szerint árujuk elsősorban a Duna 
mellett kelt el. (G. VÁMOS M., 1976. 75-77.) A mohácsi korsó-
és kantafélék színe halványszürke, az edények szűk talpúak, me
redeken szélesednek felfelé, míg legömbölyített szélű, határozott, 
egyenes vállban folytatódnak. A korsók szája kerek, szűrőt tartal
maz, a csőfül korongolt, csöcsös, derékszögben hajlik. (22. ábra) 
Közvetlenül az edény válla felett gyakran fésűs félkörívekből álló 
vésett körbefutó dísz, vagy fésűs mintasor, olykor szurdalt minta
sorok vannak, az edény oldalán pedig ferde vonalú nem túl mély 
rovátkolás, kifogatolás is. A kanták vagyis szájaskorsók szája kis ki-
öntőben végződik. Válluk, oldaluk hasonlóan kimódolt, mint a 
korsóké. A fekete mozsarak formája rendkívül archaikusnak tű
nik. Keskeny kerek talpból enyhén öblösödik felfelé, egy függőle
ges füle van, szája alatt vésett, fésűs minta fut körbe. A színes 
mázzal dolgozó mohácsiak munkái nem kerültek el Somogyba. 
(SZEPES SCH. L., 1959. 43-73., SAROSÁCZ GY., 1972. 25-
30.) Fekete virágcserép, talpas gyümölcsöstál és váza a vásárokon 
kelt el leginkább. 

A magyarhertelendi női fazekasok korsóit Somogy szerte ara
tókorsóként használták vagy olajtárolóként. E kézi korongon for
mált vastag falú, kissé esetlen daraboknak gömbszerűen képezték 
ki a száját nagyon kis lyukkal, szűrő nélkül, kereken hajlított ko
rongolt fülükön kicsi szívólyukat szúrtak ki, ferdén lefutó vállukat 
szúrt pontokból álló sorokkal díszítették. (HAAS M., 1845. 72., 
DANKÓL, 1968. 123-133.) 

Az elmúlt évszázadokban éppúgy, mint a XX. században a sik
lósi mesterek sajátos színt képviseltek a somogyiak, főként a dél
somogyiak hétköznapi, de főképp díszedény kultúrájában. A 
máriagyűdi búcsúra járó katolikus magyar, német, horvát, vend 
lakosok vitték haza magukkal azokat a gyógyvizes korsókat, ame
lyeket „Máriagyűd", „Gyűdi búcsúi emlék", „Gyűdi búcsú" felirattal 
láttak el a siklósi mesterek. (BECZKÓYNÉ RÉVÉSZ Á., 1938. 
159-169.) Egy 1815-ból származó útleírás Pécsett a búcsús mene
tet képező lányok kezében „antik mintájú fekete agyagedényről" em
lékezett meg (BRIGHT, R., 1970. 75.), amely lehetett mohácsi, 
bátaszéki esetleg siklósi is. Utóbbi búcsús korsó szinte feketésbar
na alapszínű, mintázatának színei az ún. sárközi edényekével 
egyeznek meg: fehér, sárga, zöld, vörös. Díszei: sima- vagy hul
lámvonalak, levelek, virágok irókával rajzolva a sötét máz alapon. 

18. Fazék, „tejesfazék". Jelleg
zetesen csíkozott csákvári 
munka. 1930 körül készült. 
RRM 75.48.3. 

20. „Dóri korsó" vagy „cser
korsó" szurdalt díszekkel. 
XIX. század. RRM 51.8.28. 
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21. Szenteltvíztartó vöröses 
agyagból, zöld mázzal. 
Tüskevári fazekas munkája. 
XX. század eleje. Zamárdi. 
RRM 73.35.235. 

22. Korsó, „vizeskorsó" szür
kére füstölt. Mohácsi fazekas 
müve a XX. század elejéről. 
RRM 79.20.12. 

A többi siklósi edényféleség, amelyet a somogyiak igényeltek a 
siklósi mesterektől, nem követte ezt a színskálát. Fehér alapszínen 
vagy fehér írókázáson zöld és sárga mázas korsók, tálak, pálinkás 
bütykösök és butellák, pereckorsók, bokályok (ezek neve is korsó e 
megyében) képviselték a siklósi mestereket Dél- és Kelet-Somogy 
lakóinál. Nagyobb részük igen igényes kivitelű, virágozott mun
ka. A négylábú pálinkás kulacsok között több a feliratos és évszá
mos is, magyar koronás címer is került némelyikre. A vízhordó 
lányoknak készített nagyméretű, s a szobai sarokpad lába mellett 
tartott vizeskorsók díszesek voltak, mert a falu életében fontos be
mutatkozásnak számított az eladó lányok kútra járása. Falusi köz-
kútról vizet hordó sárga és zöld mázas mintájú korsópár 
Darányból került a Rippl-Rónai Múzeumba 1965-ben. A butel
lák, kulacsok, pereckulacsok általában zöld mázasak, fehér iró-
kázással, vagy fehér alapon spriccelt zöldfoltosak. A kerek tepsik 
és a tálak közepének díszei rendkívül igényes felkészültséget árul
nak el: szíves, virágos, tulipános, leveles, madaras (25. ábra) kom
pozíciókat készítettek irókával a zöld vagy sárga máz alá. A tálak 
szélén gyakoriak a fésűs sorok. 

Minden központ nem sorolható fel, de a poszthabán, azaz ón
mázas edények szállítói közül főképp a Tolna megyei Szakcs fe
héredényes mestereit kell kiemelni. E község ólommázzal dolgo
zó parasztfazekasai sokkal kisebb körzetet láttak el (Külső-Somo
gy ot), mint a finomabb ónmázas edényt készítők. Utóbbiak szako
sodtak a tányérfélék készítésére, nem is foglalkoztak árusítással, 
hartem többnyire kereskedőkre bízták. Törökkoppányban Kurdi 
János mágocsi és gyulaji edényeket tárolt és árult - emlékezet sze
rint. Nem kizárt a szekszárdi habán edények szerepe sem So
mogyban. (KRESZ M., 1991. 124-142.) A gyári keménycserép
edények megjelenése előtt a szobák díszítésére, helyenként a 
konyhák falára is ónmázas tányérokat használtak a módosabbak 
egész Somogyban. A vásári helypénzjegyzékek 1820-tól már 
rendszeresen hírt adtak a megye területén árusító ún. fehéredénye-
sekről. Ezek az ónmázas tányérok a gyári porcelán tányérok formá
ját követték és a korai habántól sokban eltérő mintakincset alakí
tottak ki és vittek tovább. A tányér egyenes peremének széleit ke
retezték egy-egy kék sima csíkkal, közéjük kék színnel, ecsettel 
folthatású lendületes levéldíszeket helyeztek el négy helyre szim
metrikusan. A kék levelek közé olykor élénk sárga közepet tettek 
antimon festékkel, ún. nápolyi sárgával. Előfordult, hogy a tányér 
közepére sárga kört tettek, s ezt vették körül kék ecsetes levelekkel 
négyszegletes elrendezésben. (28. ábra) Divat lehetett a jegyesek 
között a dísztányér ajándékozása vásárok, búcsúk alkalmával, 
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mert névvel ellátott tányérok is előfordultak, mint Buglavecz 
Trézsié 1875-ből Karádról. Ennek a díszítése már olyan zsúfolt, 
hogy nemcsak a gyári keménycserép tányérok mintáinak átvételé
re, hanem tömött úri vagy népi hímzésekre emlékeztetnek. A kül
ső-somogyi németek is igen kedvelték az ónmázas tányérokat, (pl. 
2238-as leltári számú ecsenyi tányér) éppúgy, mint a magyarok 
(csökölyi tányér 28. ábra). Rippl-Rónai Ödön gyűjtéséből fenn
maradt 1859-es évszámú, fedéllel is rendelkező bokály hasonló 
színeket, ecsetvonásokat őriz (8. ábra), mint a karádi tányér, de 
még jobban kötődik a késői habán hagyományokhoz, nagyrózsás, 
nagy levelű, széles csíkokkal díszített. Régiesebb formájú, az erdé
lyiekéhez hasonló, de díszítésében nagyon mértéktartó az a XIX. 
század első felére datálható bokály (26. ábra), amelynek a száján és 
a talpa felett lévő kék-sárga sima csíksorai között függőleges elhe
lyezésű leveles, spongyázott, pöttyögetett kék-sárga csíkok futnak 
le, nagyon szépen kiemelik az edény kecses formáját. 

Sokkal távolabbról is érkeztek ide cserépedények, mint a ma
gukat erdélyieknek nevező asszonyok mezőségi bokályai, Tatáról 
tálak, korsók is. A Baranya-zugból a fehér alapszínű cserépedé
nyek Szigetvárra és környékére jutottak el. Bakócai hengeres for
májú, fül nélküli köcsögöket vásáron lehetett venni. 

23. Kulacs. Siklósi munka a 
XX. század elejéről. Dráva
gárdony. 
RRM 65.402.1. 

24. „Pereckulacs" Kapolyból. 
Siklósi munka a XIX. század 
közepéről. RRM 775. 

25. Nagy tál. Siklósi mester 
müve a XX. század elejéről. 
Csököly. RRM 60.60.1. 
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26. Ónmázas bokály, „korsó". 
Szakcsi fehéredényes munka a 
XIX. század közepéről. Taszár. 
RRM 8777. 

27. Ónmázas tányér. Szakcsi 
munka 1875-ből. Karád. 
RRM 62. 191.1. 

28. Ónmázas tányér. Szakcsi 
munka a XIX. század első 
feléből. Csököly. RRM 4277. 

A Somogy megyei agyagiparosok árui 
A lakosság cserépedényekkel történő ellátásában a megyén kí

vülről érkező konkurensek ellenére is fontos szerep jutott a hely
béli mestereknek, akik közel laktak vásárlóikhoz. A somogyi 
agyagiparosok csoportjai között a XIX. század végi, XX. század 
eleji adatok alapján nem tudunk olyanokról, amelyek ónmázzal 
dolgoztak volna folyamatosan betelepedésük óta. Ha kezdetben 
voltak is ilyenek Kaposváron, Atádon, Szigetváron, Iharosban 
stb, ezek vagy elköltöztek, vagy fokozatosan átálltak a ólommázas 
parasztedény készítésére. A XIX. század végétől viszont előfor
dult, hogy fehéredényes átköltözött Somogyba, mint a szent
balázsi mester, vagy fehéredénnyel kereskedő személyek teleped
tek át Törökkoppányba, Nagyberkibe stb. A Somogy megyei 
mesterek nagyobb része - főképp a dél- és nyugat-somogyi terü
leteken - mázatlan, színtelen, zöld, sárga, világos és sötétbarna 
ólommázas edényeket készítettek. Vörös vagy fehér földfestéket 
is használtak a színtelen máz alatt. Fehérrel inkább csak mintáz
tak, ritkábban lett az egész alapszín fehér. Ez a népi kerámiastílus, 
amelyet legpregnánsabban Hedrehely, Kadarkút, részben Na
gyatád mesterei őriztek a XX. század elején is, nagyon mértéktar
tó színösszeállítású és díszítésű. Szakcs, Gyulaj, Szekszárd és más 
Tolna megyei központok hatására valószínűnek tűnik, hogy a kül
ső-somogyi gelencsérek (Karád, Endréd, Somogyszil) gyakran al
kalmazták a fehér alapszínt tálon, kancsón, bokályon. Kaposváron 
és Szigetváron az egykori két nagyobb fazekas központban szin
tén voltak mesterek, akik a mívesebb, igényesebb fehér alapszínű 
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edényekre specializálódtak, ezek ismerték a mércét, és az agyag
darálót is. (KNÉZY J., 1967. 9-10., 1969. 259-282.) Általában el
mondható, hogy ebben a megyében nem használták a csőszt, mér
cét a gelencsérek, hanem szemmérték szerint dolgoztak. A mes
terremek készítésénél úgy csaltak, hogy az először elkészült fazék 
széléhez odaérintették a karjukat, megsléterözték, és így tudták a fa
zékra való fedő pontos méretét megtervezni. Az agyagdarálót sem 
mindenki alkalmazta, agyagszelőként eke vas- vagy kaszadarabot 
használtak inkább. A kemencét a szabadba rakták, mint Illés Fe
renc kaposvári fazekas esetében ezt látjuk (MALONYAY D., 
1912. 334. p. 722. á.), a kemence kéménnyel ellátott, (29. ábra) de 
ismert kémény nélküli változat is. E kemencék tüzelő- és rakodó
tere elvált. A többség rakott a tüzelőtér fölé Somogyban ké
ményt. Kevesen helyezték épületbe a kemencét, azt is már csak a 
XX. században az agyagiparos tanfolyamok hatására. Az ecsetes 
technikát sokan nem alkalmazták még a jelen században sem, pe
dig voltak, akik Gyöngyösön, Pásztón dolgoztak segédként, még
is megmaradtak az irókánál, puslánál, tutukánál, kanálnál, tészta
szelőhöz hasonló rádlinál stb. Ecset helyett (a hedrehelyiek, ka-
darkútiak) szívesen húztak az ujjukkal pontokat, szirmokat, kettős 

29. Illés Ferenc kaposvári fa
zekas edényeivel a kéményes 
égetőkemence előtt. Sági János 
felvétele, 1908. 
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30. Bajcsi Péter fazekas cégére 
az 1930-as évekből. Nagy
atád. RRM 71.18.11. 

vesszőket, mint korábban is, de bizonyos mintáknál: töltöttebb 
tulipánnál, sokszirmú rózsánál, a pillevirágnál mégis elővették az 
ecsetet. (KNÉZY J., 1966. 15-24.) Bajcsi Péter nagyatádi fazekas 
fehér alapszínű, zöld hullámos cserépből való cégérén a kis min
taedényeken barna ecsetes díszű virágok is vannak a hagyomá
nyos zöld irókás minták mellett. (30. ábra) 

Mivel a megyében található agyagféleségek nem voltak első-
rangúak, a somogyi mesterek a konkurenciával szemben úgy 
igyekeztek fellépni, hogy mindenféle edényt gyártottak és tetsze
tősebb formájú, lehetőleg kívül és belül is mázas árut vittek piac
ra. Fazékféléjük 10-12 féle méretben került eladásra, mint folyó-
edény. A legnagyobb neve lakodalmas, a 20-30 literes méretűre két 
fület tettek, két vagy négy abroncsot, az ennél kisebbnek egy fü
le volt és egy fogásra szolgáló szakálla (fülkezdemény), erre csak 
egy abroncs került. A mázatlan fazék oldalát kívül finoman vés
ték, ferde kifogatással. A somogyi agyagok vastartalma miatt a má
zatlan fazekak színe kiégetés után vöröses lett. (31. ábra) A vala
mivel kisebb, kívül mázatlan főző-, vászon- vagy parasztfazekak ren
deltetésük szerint savanyítás, zsíros (10 literes), káposztás (8 literes) 
edények is lehettek. A közepes vagy a legkisebb méretűeket is 
használták még főzőfazékként. A 6 litereseket és kisebbeket már 
nem barázdálták ferdén, hanem színtelen mázat kapott. Általában 
az alul szűkebb, csúcsos fenekű fazekak esetében igyekeztek ará
nyosan, középen öblösödő köblös formát kialakítani (és nem mé
lyen hasasodó totyát, mint a vasi főzőedény esetében). A fazekak 
szájára barna vagy zöld mázat kentek. A 3-4 literes kívül is mázas 
nem főzőfazék rendeltetésű szilke neve pohár (ebédhordó, savanyí
tás, lekváros, tejfeles, Külső-Somogyban keserű túrós), kívül mázas és 
díszített is lehetett, különösen a gyermekágyasnak vitt paszitos 
vagy komapohár. Egy Csurgón megrendelt paszitos szilkét kék 
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smaltés таъъяХ kent le a fazekas vastagon és furcsa barna és zöld 
kencés minták kerültek rá. Szépségben jóval elmaradt az azonos 
hasonló rendeltetésű sümegi szűkekétől. Utóbbiak mintakincse 
leginkább a kancsókéval egyezett meg, mivel ezek az ebédes szil
kék is reprezentációs darabok voltak, mint a kancsók. A mezőn a 
falu szeme láttára bontották ki az ebédes szilkéket. Belsejük sok
szor fehér alapon volt színtelen mázas. Dél-Somogyban a kívül 
színes (vörös) alapon színtelen, zöld, sötétbarna és sárga mázas 
szilkék voltak inkább divatban, rajtuk vagy máz alá fehérrel raj
zolt hullámvonalas, virágos-leveles irókás minták, vagy csíkos, 
eregetos, holdas, rázott, ujjal mintázott pöttyös, pillevirágos, vesszős, de 
pontokból álló rózsás vagy csigás motívumok díszelegtek, utóbbiak 
a kályhaszemek és csempék cifrálására emlékeztetnek. Külső-So
mogyban és Kaposvár környékén szép számmal vásárolták a kívül 
fehér alapszínű díszes poharakat. Ezek hasán függőleges csíkozás, 
kék, zöld irókás vonalazás, virágozás, bevésett vörös minta igé
nyes kidolgozásban méltóképpen képviselte a helyi mesterek tu
dását, mint azok az Andocson, Karádon, Bonnyán fellelt darabok, 
amelyeket a kaposvári Pap György vagy karádi és környéki faze
kasok készítettek. (32. ábra) A legkisebb méretűeket ivó-, fűszer-
tartó, paprikás bögrének nevezték. A lekvártartó szilke lehetett tűz
álló agyagból is, lekvárostól kenyérsütés után betették a forró ke
mencébe, hogy a teteje összeszikkadjon. A kétfülű bödön zsíros 
vagy savanyú káposztás, csak kétféle méretben kellett a somogyi
aknak. A fazéknál nyújtottabb alakja is lehetett, vagy alul nagyon 
öblös, szájuk dupla karimás a fedő miatt. Ilyenre készítették a né
meteknek a túrószűrő fazekat is, amely alul kis kifolyócsővel ren
delkezett. A bödönöket is mázazták kívül-belül is már a XX. szá
zadban. Olykor a köpülő tartóedénye is bödönforma jura sikerült, 
de a hengeres alakú terjedt el jobban. A vevők 3 és 6 literes mé
retben igényelték. Ennek a tetejére lyukas közepű cseréptányér
féle köpülőfa tartót tettek. A köpülő is lehetett kívül-belül mázas, 
ritkábban csak belül, de színtelen. A felborulás veszélye miatt 
széles fenekű tároló vagy tálaló szilkéket (totya- vagy seggespohár) 
kezdték korábban készíteni a szűk talpúak helyett Somogyban is. 
A széles aljú főzőfazekak viszont csak a zárt tüzelőterű un. rakott 
sparheltek megjelenésével váltak általánossá. A kívül mázas, szűk 
vagy a széles fenekű szilkék díszítése sokszor azonos volt: rázott, 
holdas, eregetos (34. ábra) mintás, irókával húzott kígyós, ujjheggyel 
képzett pillés vagy csillagos (Hedrehely, Kadarkút). Az 1920-3 0-as 
évektől már ecsetes technikával nagyobb folthatású motívumok
kal mintáztak, amelyek idegenek a helyi hagyományoktól. 

31. Nagyfazék, „lakodalmas 
fazék", „Hafen, Wassuphofe". 
Szigetvári fazekas munkája. 
Készült 1910 körül. Szulok. 
MMgM 67A05.1. 

32. Szilke, „vajasfazék". Va
lószínűleg karádi munka a 
XX. század elejéről. Tö-
rökkoppány. RRM 73.56.5. 
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33. Szilkék, „ebédes poharak" 
Kaposvárról, Törökkoppányból 
és Andocsról. A virágos díszíté
sű Pap György kaposvári faze
kasmunkája (RRM83. 90.47), 
a másik kettő (RRM 73. 
56.7.7), (RRM 63.638.1.) 
külső-somogyi mester műhelyé
ből kerülhetett ki. Az edények 
az 1920-30-as években készül
tek. 

A nyílt tűzön való sütésre, főzésre, ételmelegítésre is alkalmas 
háromlábú lábasok és serpenyők a füstös- és a szabadkéményes 
konyhák idején fontos szerepet játszottak. Készítésük nemcsak 
nagy mesterségbeli tudást, de igen jó minőségű agyagot is igé
nyelt. Volt, aki mindegyikre tett fogót, nyelet, de volt, aki csak a 
két literesnél nagyobbra. A legtöbb somogyi fazekas tisztán 
poltári agyagot használt fel erre, mások Sümegről valót (Iharos
ból Dobri Antal pl. lábashoz, fazékhoz is). Készletükbe tartoztak 
a laposabb, alacsonyabb oldalú fajták, amelyek már a XV-XVI. 
században általánosak voltak e területen is. Az egészen kicsi lábast 
rántó lábasnak használták. A vasi magasabb oldalú, felül kissé ösz-
szehajló szájú szőlőhegybeli lábasokhoz hasonlót a somogyiak is 
készítettek Kaposváron éppúgy mint Csurgón, fedővel együtt. 
(KERECSÉNYI E., 1980. 7-16.) A lábasokat kívül a füst miatt 
nem mázazták, csak belül, régebben zöld mázzal, ilyen a barcsi 
XVIII. századi darab is. Nincs rajtuk kívül semmiféle kifogatolás, 
vésett vonalkázás. Ujabban színtelen vagy barnás színű mázat is 
alkalmaztak belül esetleg kívül is, az atádiak kívül-belül sötétbar
nát. (RRM NA-1913.) A lábatlan lábosok inkább csak a zárt tűz
helyeken jelentek meg a XX. század elejétől, kívül-belül mázas is 
akadt köztük. A kemencébe való, zsírtartalmú tészták sütésére 
szolgáló kerek, karikás tepsiket rendkívül alacsony (egy-másfél 
cm-es) peremmel látták el. Belsejükre színtelen, zöld vagy vilá
gosbarna mázat tettek, alatta rendszerint fehér engobos irókás, 
kettős, sima vagy hullámvonalas, illetve fésűs kördíszekkel. Mivel 
a rétes volt a legünnepibb tésztaféle, amely benne sült, több he
lyen rétes tepsiként emlegették, de sütöttek benne más tésztafélét is, 
felmelegítették benne az ételmaradékot. Négyféle méretűt készí
tettek általában. Ajándékba férjhez menő lánynak, fiatal me
nyecskének díszesebbet rendeltek nïeg, olykor a nevük feltűnteté-
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sévei, mint Kis Erzsébetét a hedrehelyi Lőrinc Ferencnél. (35. áb
ra) A baromfi egyben való sütésére hosszú tepsit készíttettek. A ka
csasütő két ovális keresztmetszetű, egymásba tehető darabból állt, 
egyik végükön a baromfi nyakának tartására szolgáló csővel látták 
el. Négyszögletes cserép tepsiket már csak a zárt tűzhelyek sütő
jébe, renjébe rendeltek meg. Bajcsi Pálnak is fennmaradt egy ilyen 
munkája Nagyatádról. Ezeket mázazták, de már nem díszítették. 

A köcsögökből (tejesfazék) a fél literestől a három literesig hat
féle méretűt igényeltek a somogyi mesterektől. A legáltalánosabb 
formát követték, volt hasasabb, karcsúbb, meredekebb nyakú, de 
hengerszerű is. Többnyire füllel látták el, ritka volt a fül nélküli. 
Belülre színtelen mázat öntöttek, szájára keskenyen színes mázat 
kentek. Mázatlan külsejükön a legfontosabb díszként szolgált a 
nyakon két fehér csík között három X- alakban elhelyezett kereszt 
a katolikusoknak, három kettős fehér vessző a protestánsoknak. 
Nagyatádon és környékén pl. Nagykorpádon divat volt a sárga 
vagy színtelen máz alá fehér irókás csillagok rajzolása a reformá
tus régi gazdák megrendelésére. Valószínű atádi mesterek készí
tették. A kívül mázas köcsögökön kedvelték a nedves mázba 
fröcskölt, rázott mintát vörös, fehér, vagy zöld színekben, de a fo-
lyatottat, eregetőset is. Csurgón Kovács Pál kedvelte a kályhákéhoz 
hasonló sötétbarna mázat köcsögökön is. Mivel a cselédek közös 
fazékaggatót használtak, mindegyik asszony külön jelet kért a ma
gáéra a fazekastól - mesélte Barcson Lovrensics János fazekas. 
(KNÉZYJ., 1967. 9-10., 13.) 

A korsók közül aratás idejére folyóáruként legnagyobb meny-
nyiségben a mázatlan mezei vagy cserkorsók kerültek ki a helyi mes
terek kezéből: kerek szájjal, szűrő nélkül, derékszögben hajtott 
függőleges, korongolt füllel, amely a száj alatti hurkaszerű meg-
vastagodásból indul, rajta kis szúrt lyuk van. Hasa is gömbszerű, 
erre a szurkált pontsorokat a XX. században már fánkszaggatóval, 
illetve rádlival készítették csigavonalasan körbe. Viszont a leá
nyok kezére adott vizeskorsók rendszerint mázasak voltak kívül: 
színtelen, zöld vagy sárga mázas a legtöbb, és egyszerű mintázat
tal volt ellátva, amely a legrégibb hagyományokat követte. A csa
ládtagok, a felfogadni szokott munkások számától függően külön
böző méretű, különböző számú vizeskorsó is volt egy háztartás
ban. A hedrehelyiek, kadarkútiak úgy tartották, hogy Dél-So-
mogyban a legkelendőbb mázas vizeskorsókat az atádiak, köztük 
is Bajcsiék készítették és adták el nemcsak faluzással, hanem a leg
nagyobb üzletet az erdőcsokonyai vásáron kötötték. Nagy hasz
not jelentett számukra a segesdi búcsú is, ahol segösdi Emlék fehér 
feliratú sárga, sötétbarna vagy vörös mázas, valamint barna felira-

34. Bögre, „lekváros pohár". 
1930 körül készítette Lőrinc 
Ferenc hedrehelyi fazekas, csí
kosán folyatott ún. eregetos 
mintával. RRM 65.357. 1. 

35. Kerek tepsi, „rétestepsi". 
Lőrinc Ferenc hedrehelyi faze
kas készítette az 1930-as 
években fésűs díszítéssel, „Kis 
Erzsébet "felirattal. 
RRM 65.518.1. 
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36. Kancsó, „boroskorsó" csil
lagos, pillevirágos, kígyós 
mintákkal. Hedrehely, Lőrinc 
Ferenc munkája. Készült 
1940 körül. RRM 65.354.1. 

37. Kancsó, „boroskorsó". 
Valószínűleg karádi munka az 
1910-es évekből. Bonnya. 
RRM 71.30.29. 

tú sárga alapszínű korsókat is árultak fél literestől két literesig 
többféle méretben. (RRM NA-1913.) A kancsók korsó elnevezése 
archaizmus e területen, hiszen a korsó török eredetű szó, megőriz
te a dunántúli parasztnemzedékek emlékezete, és mindenféle for
májú folyadéktároló edényt ezzel jelöltek, még a bokályt is. A 
kancsók, szájaskorsók közül a nagyméretű, mázatlan, erősen hasas 
formájú mazánna korsót kaposváriak, hedrehelyiek is készítették 4-
10 literes nagyságban, de leginkább 6-7 literesben. Alakjuk in
kább fazékszerűen öblös volt, oldaluk sima, nyakuk törésvonal 
nélküli, szájuk erősen összenyomott, féltetővel, plattal ellátott. 
Ritkábban mázazták is. A kisebb kancsók boros- vagy csaposkorsók. 
Ezek kecsesebbek, arányosabbak, mint a mazánna kancsók, szájuk 
nincs egészen összenyomva, nyakuk egyenletesen szűkül, nincs 
rajta törésvonal, mint a vasi kancsókon, sem gallérszerű körbefu
tó csík, mint a csákváriakon. Nem szokásos a nagy hasú, jól össze
csípett kiöntőjű orros forma sem, mint a Balaton északi partján. 
Díszítésük megegyezik a szilkékével, mert halotti torok, kereszte
lő utáni vigalmak, lakodalmak, pinceszerezések alkalmával a ven
dégeknek tették asztalra. A régiesebb, dél-somogyi daraboknál a 
kívül színtelen, sárga, zöld mázas boros edény a gyakoribb, eset
leg máz alatti fehér engobos mintákkal, mint Lőrinc Ferenc kissé 
vaskos formájú pillevirágos darabja. (36. ábra) Külső-Somogyban 
a fehér alapszínű kék-zöld irókás díszű, esetleg feliratos kancsók 
közül kiemelkedik egyszerűségével az Andocsról előkerült Lajos 
feliratú (39. ábra) edény. Formailag teljesen hasonló egy fehér ala
pú, s rajta zöld-barna rázott mintás (37. ábra), valamint egy fehér 
színre mangánbarna festékkel kicsapatott, nagyobb méretű, kocs
mai kancsó Bonnyáról. (38. ábra) Ezek szintén azt mutatják, hogy 
a külső-somogyiak ragaszkodtak ünnepi edényeiken a fehér alap
színű tálalóeszközökhöz. Az ecsettel festett díszű kancsók, szilkék 
az agyagiparos tanfolyamok hatására inkább alföldi edények stí
lusát követték. Az ihatatlan vagy vicckorsók a megrendelésre, aján
dékba szállított edények közé tartoztak, rusztikusabb módon utá
nozták a Gyöngyösön, Pásztón ellesett formát, de nem fehér, ha
nem pl. vörös alapszínűt készítettek és nem ecsetes, hanem irókás 
dísszel (Hedrehely, Kadarkút, Nagyatád). A cserépkulacs, butel-
la, pereckulacs nem tartoztak a somogyi mesterek árukészletébe. 
Csurgó környékén, ahol néhány község pálinkafőzésből szerzett 
fontos jövedelmet, a vasiak és a csurgói, zákányi mesterek széles 
fenekű, féltetős, szűk kiöntőcsővel rendelkező edényeiben tárol
ták vagy tálalták fel a vendégeknek a pálinkát. 

A tálak szintén széles választékban kerültek ki a somogyi mes
terek kezéből 6-8 féle méretben, gattungban. A gelencsérek egyes 
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(a legnagyobb), kettes, hármas stb. méretről beszéltek. Az igen 
nagy, kétfülű tálra azt is mondták, hogy melence, medence, ez 12-14 
literes is lehetett, dagasztásra, mosogatásra használták. A 10 lite
rest gyúrásra, 8 literest krumpli mosónak, a 4-6 literest leveses
nek, 3 literest kocsonyásnak, az ennél kisebb két méretet étkező 
tányérnak vásárolták a paraszti háztartásokba. Szegényebbeknél 
egy-egy nagyobb tál volt csak, de többféle rendeltetéssel. 
(KNEZY J., 1966. 12-24.) A hétköznapi alkalmakra a somogyi 
asszonyok vették a vörös alapszínű, sárga vagy világosbarna tála
kat a helyi mesterektől. A zselici, csökölyi és környéki emberek az 
1920-as években még a mezei munkák alkalmából közösen ebé
deltek egy tálból. (KNÉZY J., 1975. 113., GÖNYEY É. S., EA 
5376/79.) A nagygazdák bizonyára igyekeztek díszesebb edényt 
tartalékolni ilyen alkalmakra. Csurgón és környékén, ahol még 
korábbi hagyományokhoz ragaszkodtak, zöld mázas tálakat is 
kedveltek. A helyi fazekasok a hagyományos technikával fehér 
irókás díszre színtelen vagy vörös, barna esetleg sárga mázat tet
tek (hedrehelyiek, kadarkútiak, szigetvári, barcsi, atádi fazeka
sok), a tál külső pereme sokszor fehér alapszínű volt, belül a tál ol
dalán hullámvonalas, kígyós, párhuzamos sima csíkok, de még 
cirokos hullámsorok is váltakoztak. A tál öblében megismétlődhe
tett karikában ugyanez a díszítés, mint egy hedrehelyi ötös, szüre
ti nagytálon (40. ábra) a fésűs minta. Ennek felvitelére sok gyakor
lat kellett, mert igen mély volt és nehezen lehetett hozzáférni. 
Gyakrabban eltértek a tál közepének díszei a szélén levőktől, mint 
a különféle irókával rajzolt rozmaringos, pontokból összeállított vi
rágos-leveles, száras csillagvirágos, rózsás, ujjbeggyel pontozott és 
más kompozíciók. Más mesterek a hagyományos irókás techniká
val újabb margarétás- vagy rózsaszerű motívumokat alkalmaztak 
már a XX. században, emellett a régiesebb módon ujjal pöttyö-
gettek, vagy nagyobb kerek foltokat vittek fel az edényre (világo
sabb alapon sötétebb: sárgán mangánbarna, vagy fordítva, barnán 
fehér foltok, pl. a barcsi tálakon) (KNÉZY J., 1967. 10.), amelye
ket olykor nedves mázba festettek. Az 1920-30-as években tanu
ló mesterek már igyekeztek fehér alapszínűeket készíteni ott is, 
ahol ez nem volt hagyomány, nem biztos, hogy ízléssel és siker
rel. Kosaras István Kadarkúton, Bencsikék Hedrehelyen és 
Szigetváron nagy kedvvel készítettek egyszerű fehér tálakat, ecse-
tes mintákkal. Az atádi Bajcsiék cégérén is van fehér alapszínnel 
jelezve tálféle. (30. ábra) A tálak formájáról elmondható, hogy ha
gyományosan elég mélyre korongolták kis talpperemmel. Belül 
nem félgömbszerű kiképzésűek voltak, hanem a fenekük és olda
luk között kis törésvonal futott körbe, amely díszítés szempontjá-

38. Kancsó, kocsmai „boros-
korsó". Fehér alapon mangán
barna pöttyözés színtelen 
mázzal. Valószínűleg karádi 
munka a XIX. század közepé
ről. Ecseny RRM 71.30.25. 

39. Kancsó, „boroskorsó" 
„Lajos" felirattal. Valószínű
leg karádi munka a XX. szá
zad elejéről. Andocs. 
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40. Nagy tál, „szüreti tál". 
Lőrinc Ferenc hedrehelyi faze
kas fésűs díszítésű munkája. 
RRM 65.363.1. 

41. Nagytál, „dagasztó tál". 
A tál belsejében fehér engobo -
záson fésűs és zöld eregetős dí
szítés. Készült az 1930-as 
években. Somogyaszaló. 
RRM 77.22.1. 

ból kettéosztotta a tál belsejét. Idős megrendelők olyan evőtálat 
igényeltek, amelyiknek kissé behajlott a széle, hogy evéskor a ka
nalat hozzá lehessen érinteni és a kanál aljáról a leves a tálba csep
penjen vissza. 

Külső-Somogy területén használatos, illetve részben kaposvári 
mesterek készítette tálakon az egész felületre fehér földfestéket 
tettek, s erre nagyon igényesen vitték fel a mintákat. Helyenként 
felbukkantak fehérrel lefestett, de nagyon régi - török kori - ha
gyományt követő tálak, mint a Somogy aszalóról előkerült igen 
mély nagy tál (41. ábra), amelynek vékony fehér festését sűrűn fé
sűs mintával hullámvonalasán bevésték, majd a színtelen mázra 
még zöld csíkokat folyattak el. A tálak formájánál részben ragasz
kodtak a hagyományos mély típushoz karimás széllel, más esetek
ben már inkább a gyári mély keménycserép és porcelán tányéro
kat vették alapul, vagy a habánok laposabb tányérját. Szerencsé
re, a Rippl-Rónai Múzeum pontos leltárkönyvi bejegyzései alap
ján, kaposvári Pap György és Meszarics János több munkáját azo
nosítani lehet. Gönczi Ferenc még személyesen vásárolt tőlük az 
1930-as években cserépedényeket. Ezek közül különösen a tálfé
lék adnak a fehér alapszínű ólommázas tányérok stíluskérdéseihez 
támpontokat, milyen fontos volt még a XX. században is a kapos
vári központ szerepe. Sajnos a Külső-Somogyban dolgozó gelen
csérekről csak szórványos adataink vannak. Meszarics Sándortól 
kis evőtányérok, a leltárkönyvi bejegyzés szerint paraszttányérok 
kerültek a kaposvári múzeumba. (RRM 5265-74., 5279.) Ezek a 
hagyományos mély formát követték, fehér aláfestésen lévő finom 
egyszerű irókás zöld és kék sima vonalakkal, esetleg közöttük 
pöttysorokkal a tál oldalán, öblükben pedig szintén egész egysze
rű pöttyökből alakított virágokkal. Látszik hogy sorozatáruról, 
folyóedényről volt itt szó. Átmérőjük 19-15 cm között váltakozott. 
Ezenkívül ismert egy vörös alapszínű 25 cm-es átmérőjű tál, 
amely kék ecsetes mintájú vörös szegfűvel a mezőtúri tálakat idé
zi. (RRM 5276.) Pap György fehér alapszínű tálai egyfajta csúcsát 
jelenthetik mindannak, amit Somogyban fehér tálon cifrázni tud
hattak. Gönczi fehéredényesként emlegette, de egyetlen ismert tála 
ónmázas csak (RRM 8955.), lapos falitányér ez kék tónusú díszek
kel, öblében sárga, vörös, kék virágozás, mellette széles sávban 
kék szivacsos folthatások. A többi tál ólommázas, de alig emlékez
tet a késői habán tálakra, hanem a legnemesebb helyi, fehér ala
pon való ólommázas technikára jellemző, főképp irókával rajzolt 
mintakincsből merített: sima csíksorok, közöttük apró tulipánok, 
levelek, különféle egyenes-, hullámvonalú vagy ívekből alakított 
füzérek, a kék, zöld mellett világosbarna levelek és tűzések, vörös 
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pontok, pontrózsák, a tál öblében gyönyörű kék, zöld tulipános és 
piros rózsás (42. ábra) egy tőből kinövő virágkompozíciók. (43. 
ábra) Nagyon kedvelte a fehér földfestékbe vésett virágmintát, 
amely szép természetes vörös színével jól érvényesült a finom kék 
és zöld minták között a fehér alapszínen. 

Tálformájúra korongolták a tészta- vagy pörcszűrőket is két szé
lükön kis kiöntővel, két vízszintes füllel. Kívül-belül egyszínű 
mázzal öntötték le. 

A gyári tányérok mintájára divattá váltak cserépből olyan tá
nyérok Belső-Somogy déli felében a hedrehelyi, kadarkúti, atádi 
mesterek tevékenysége nyomán, amelyeken egyszerűbb kelt, ke
mencében vagy olajban sült tésztafélét (pl. fánkok) kínáltak, az 
1920-as évektől már süteményt is. Ezért süteményes jelzővel illet
ték ezeket. A tál szélén holdas, a tál alapszínétől eltérő, félköríve
sen kitöltött foltok díszlettek. Cifrázták ezt is, de a tányér közepét 
is. A finomabb irókás mintáktól a vaskos ecsetes ízléstelen motí
vumokig sokféle dísz előfordult e tésztástányérokon. Bajcsi Péter 
nagyatádi cégérén egy ilyen fehér alapú barna holdas tányér ki
csinyített darabja látható, a holdak szélén apró fehér pöttyök. En
nek alapján azonosítható e mester egyik ilyen stílusú Csökölyből 
előkerült munkája, amely kissé talán mélyebb, mint a többi süte-

42. Tál, „kocsonyás tál". Л 
kaposvári Pap György mun
kája, 1920 körül készült. 
Ecseny. 
RRM2133. 
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menyes tál (44. ábra), a közepén lévő mesterkézre valló gyönyörű 
irókás virág eddig ismeretlen motívum a somogyi fazekasok tála
in. 

A födök közül a kisebbek kúpalakúak, gombfogóval a tetejü
kön. A nagyobbak inkább gömbszelet formájúak és az edényre il
lő karimájuk van az aljukon. Egy részük mázas és díszítetlen, a 
mázasokon eregetős (csíkos), pöttyös, rázott minta gyakori. A kug
lófsütő aránylag későn, az 1920-as évektől jutott el a somogyiak 
háztartásába. De ekkortól nagy számban igényelték lakodalmak, 
komabálak alkalmával. Készítették korongolással, de préseléssel 
is. Kívül rendszerint olajzöld, belül színtelen, sárga olykor fehér 
aláfestéssel. Háromféle méretben árulták. Ritkábban és nem min
denki készített tarkedlisütőt. Annál inkább kellett a bor forrásakor 
a kotyogtató, amely szabályozta a hordóból feltörni akaró lé bu-
gyogását. Nagyjából tál alakú volt hengeres oldallal, közepén luk
kal, amelyre fületlen bögrét borítottak. Színtelen vagy zöld máz 
került rá. A cserépmozsarak a rézből valók formáját utánozták a 
somogyi mesterek munkáiban, de sima volt az oldaluk. Az aján
dékba készített munkák közé tartoztak a cseréphordók, a dohány
tartó medvék, hamutartók, tintatartók, szenteltvíztartók, mécse
sek, gyertyatartók. Nagyobb mennyiségben készültek mázatlan 
külsejű csibeitatók, virágcserepek, utóbbiak mázzal és anélkül is. 
Bajcsiék padlásán 1971-ben hatalmas mennyiségben találtunk pa
lántáknak való kicsiny cserepeket. A gyermekek is kedvelt vásár
lói voltak az okarinának, cserép fütyülőnek, kakasos és fazék for
májú sípnak, kicsiny edényeknek, állatoknak (tehén, birka, kakas), 
kosárnak, kis vázának. Betlehemes játékhoz a paraszt-, cselédgye
rekeknek a szüleik házilag maguk is mintáztak agyagból állatokat, 
és vagy kiégették a kenyérsütő kemencében, vagy mésszel, festék
kel lekenték az agyagból megformált és jól kiszárított figurákat. 

A somogyi gelencsérek a szomszédos falvakat és a közeli vásá
rokat, piacokat többször felkereshették évente, aszerint melyik 
évszak milyen edényfélének kedvezett. A megrendelők egy-egy 
keresettebb agyagiparoshoz házhoz is mentek. Bár a nyilvántar
tott (céhes vagy ipara alapján adófizető) fazekasok száma elma
radt a nagyobb fazekas központokétól, mégis a XIX. század köze
pén a kortársak úgy tartották, hogy ritkán szorulnak a somogyiak 
más vidékek mestereinek áruira, mert helyben elkészül amire 
szükségük van. (CSORBA J., 1857. 37.) A somogyiak mégis igé
nyelték a szomszédos megyék fazekasainak munkáit. Az itt hasz
nált sokszínű kerámia anyagnak tehát csak egy része somogyi ké
szítésű, a többi a táji munkamegosztás szép példája, amely a népi 
ízlés alakulásában is oly fontos szerepet játszott. A cserépből való 
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készítmények ritkán keltek el pénzért. A messziről jött és a hely
béli mesterek is búzáért, rozsért, borért, a Dráva mellett esetleg 
kukoricáért, a jó homokos belső-somogyi vidékeken burgonyáért 
is cserélték termékeiket. A helybéliek cselédeknél korpával, zsír
ral is megelégedtek. Apróbb tárgyakért (gyermekjáték, síp) tojást 
is elfogadtak. De nemcsak a termények és használható cseréptár
gyak cserélődtek, hanem az ízlés is alakult, formálódott, egyik vi
dék adott elképzeléseiből a másiknak, ha az igényelte azt. A cse
rének búzával történő lebonyolítását hiába tiltotta a megye 18ló
ban (SZILI E, 1988. 146.), az szokásban maradt, míg a parasztok 
termelték a gabonát. 1928-tól malomellenőrök ellenőrizték a so
mogyi fazekasokat, akik Babócsán adták el a szerzett búzát. A va
si fazekasok hazavitték az egész gabonát, mert otthon nem ter
mett elég. A somogyi agyagiparosokat megkülönböztetésül a Vas 
megyei és sümegi, elsősorban fazekat áruló fazekasoktól és más 
vidéki korsósoktól, tálasoktól, a helybeliek többnyire gelencsérnek, 
gölöncsérnek nevezték, minthogy mindenféle edényt gyártottak. 
Ennek nem volt különösebben lebecsülő értelme az elmúlt 
100-200 évben, csak a céhek idejében. A somogyi agyagiparosok 
nem terjeszkedtek túl a megye északi, keleti, nyugati határain, 
árusítási körzeteik megmaradtak Somogyon belül. Egyedül a dé
li, Dráván túli területekre jártak át egészen az első világháború vé
géig, az országhatár változásokig, magyarokhoz és horvátokhoz 
más iparosokkal együtt a nagyatádi, csurgói, iharosi, berzencei, 
szigetvári mesterek. A fontosabb állomások: S dala, Gotáló, Gola, 
Kapronca, Légrád, Kotori, Toplica, a másik útvonal Slatina, Ve
rőce, S zentgyörgy vár, Klostár, Novigrad stb. Egymás között 
megegyeztek faluzás, piacon történő árusítási körzeteiket tekintve 
a somogyiak, csak vásárokon jelentek meg együtt és itt látták egy
más áruit. A megyén kívüliekkel nem lehetett ilyen egyezséget 
kötni. 

44. Tál, „süteményes tányér". 
Feltételezés szerint Bajcsi Pé
ter készítette Nagyatádon 
1930 körül. Csököly. (Vö. a 
30. ábra cégéren lévő kis tál 
mintájával.) 
RRM 68.51.9. 

A dél-dunántúli, közte a Somogy megyei, 
kerámia története, helye a magyar és 

európai kerámia művességben 

A régészek által ismertetett - Somogyban is több helyen fellelt 
- kora középkori cserépüst a XIV századig együtt élt a későbbi fa
zékforma előzményeivel. (TAKÁCS M., 1997. 205-223.) A kétfé
le főzőedény közül a cserépüstöt a fémből való, szintén függesz
tett, hengeres oldalú, gömbölyű aljú üst váltotta fel a Dél-Dunán-
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túlon. Utóbbinak szintén, a cserépből valónak is fazék, illetve réz
vasfazék neve maradt fenn. A Balkánon széleskörű elterjedésü sü
tőharang, Dráva-menti nevén puplika (2. ábra) cserépből való vál
tozatai a török hódoltság idején a Dél-Dunántúlon, de az Alföld
ön is használatos volt (pl. Segesden, Barcson), de a XVIII. század
tól visszaszorult a Dráva keleti szakaszára, a Duna-Dráva szögé
re, Szlavóniára. 

A középkorra a lábbal hajtható korong régebbi formája, a kéz
zel mozgatható álló tengelyű kézikorong (németül Blockscheibe) 
volt jellemző. (HOLL I., 1956. 177-196.) Ilyent feltehetően leg
tovább a Dél-Dunántúlon a magyarhertelendi (Baranya megyei) 
asszonyok használtak (HAAS M., 1845. 72.), egészen a XIX. szá
zad végéig, ezen formált korsóikkal ellátták Baranyán kívül majd
nem egész Somogyot is. (DANKÓ I., 1968. 123-133.) Wartha 
Vince Döbröközön és Gyula-Jovácza helységekben szintén látott 
kézi korongot. Nagyon régi hagyományú a feketeedény készítése. 
Dél-Dunántúlt a mohácsiak és a szlovéniai területre eső Fllovce és 
Kebele (Kobilje) mesterei látták el elsősorban fekete korsókkal, 
kancsókkal, öntözőkannával, archaikus formát őrző mozsárral. A 
Balkánra is a mohácsiak szállítottak fekete edényt. A XIX. száza
dot megelőzően több feketeedényes központtal is kell számolni, 
amelyek a Dunán szállították le áruikat Passautól Komáromon, 
Tatán át Gyulajig (KRESZ M, 1991. 524-540.), talán Somogyig 
is. 

Holl Imre szerint Magyarországon a XV. századig a kezdetle
gesebb, azután a fejlettebb kézi korongot használták. Az állóten
gelyű lábkorong ettől kezdve terjedt el, de mellette a 
kézikorongot használták tovább is. (1956. 177-196.) A kaposvári 
fazekascéh kancsóján, mely 1792-es évszámot visel már állótenge
lyű korong látható. (7. ábra) Mind a mázatlan, mind a mázas kö
zépkori kerámiának voltak balkáni forrásai is, mint erre Kresz 
Mária több munkájában rámutatott. (1972. 56-60.) Az a feltétele
zése viszont, hogy a gelencsér szó a szerbgrnc azaz fazék jelenté
sű szóból ered, történeti és nyelvészeti adatokkal nem bizonyítha
tó. Figyelemre méltó Kniezsa Istvánnak az a megállapítása, hogy 
a mesterség művelőjét, a fazekast jelentő gelencsér szó szláv, hor
vát, vagy szlovén eredetű. Először 1002-ben szerepel a Veszprém
völgyi apácák görög nyelvű adománylevelében. A szerb népcso
portok ebben az időben a mainál sokkal délebbre helyezkedtek el, 
Boszniától délre, mintsem tőlük kerülhetett volna át a magyarba 
agrnc fazék jelentésű szó. (1955. 190-91., MTESZ, 1967. 1042.) 
A magyarok a fazékra vonatkozó szót nem vették át, mivel rendel
kezésükre állt már a finnugor eredetű fazék szó, amely több 
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évszázadon keresztül az egész magyar nyelvterületen a főzőedény 
(cserép, réz) megnevezésére szolgált. Ez az edényforma Szerbiá
ban ismeretlen. Mint Kresz Mária megállapította, e kifejezéshez 
tartozó szűkfenekű fazékforma az egész Kárpát-medencében 
szinte egységes évszázadokon keresztül a XX. század első feléig, 
mikor teljesen kikerül a használatból. 

A dél-dunántúli anyagban több elem mutat balkáni kapcsolat
ra, mint pl. a kiöntőcsöves Baranya megyei pálinkás korsó színes 
mázával, folthatású díszeivel. De ilyenek a somogyi holdasán le
öntött zöld vagy sárga mázas korsók, szilkék, helyi nevükön ebédes 
poharak is, a siklósi mesterek fehér földfestékes, csigavonalasan dí
szített, zöld vagy sárga mázzal leöntött pálinkás kulacsa (de ezek 
négy lábúak, a szerbiaiak három lábúak). Korsóformák is a hódolt
ság idején alakultak ki, ez az Alföldön és a Felföldön becsípett szá
jú, fülén csecses, belül csörgős, szájában rostélyos formájú edény. 
A Dunántúlon viszont a középkori kerek szájú korsóforma maradt 
fenn. A sárga és zöld máz nemcsak a hódoltság korában terjedt 
balkáni hatásra - jóllehet a hódoltság egykori területén és a Délvi
déken igen gyakori - már a Zsigmond-kori cserépedényekre és 
kályhákra is jellemző volt. (KRESZ M., 1972. 56-60., HOLL I , 
1963. 65-84.) Ezt mutatják a somogyi régészeti ásatások is. 

Középkori díszítőtechnikai sajátosság a színtelen máz alatti dí
szítés, amely a virágozott irókázást tette lehetővé. Soproni Olivér 
ezt régi magyar sajátosságnak tartja, amelyet igazolnak a XVI-
XVII. századi ásatások tál- és tányér töredékei is. Bár itáliai köz
vetítéssel érkezett hozzánk, azonban sajátos, helyi stílusa alakult 
ki. Ezt a barcsi XVIII. századi töredékek is igazolják. Ez a virágo
zott kerámia fehér alapszínű, a körvonalak sötétbarnák, a színezés 
zöld és vörös, (6. ábra) csak a XVIII. században fordult meg ez a 
színösszeállítás és lett sötét az edény alapszíne. A barcsi XVIII. 
század végi kocsmaépület területén előkerült táltöredékek még fe
hér alapszínűek, mintáik barna kontúrozásúak. (10. ábra) Ugyan
ez sötét alapszínbe fordulva, de hasonló mintázással a XIX. szá
zad végéről a közeli Csurgóról való tálról ismert. Talán siklósi fa
zekasok munkái, mivel korábbi stílusukhoz hozzátartozott a fehér 
alapszínű korsó, bokály, tál éppúgy, mint a mór agyi mestereknél. 
A dél-somogyi területeket inkább a siklósiak látták el korsóval, 
tállal, bokállyal, gyűdi feliratú búcsús kiskorsókkal. A siklósi mes
terek által készített, Somogyban fellelt gyűdi búcsús korsók feke
tésbarna alapszínűek, fehér, sárga, zöld stb. írókás mintájúak. 
Nagy korsóik, tálaik, pálinkás butykosaik inkább fehérrel 
írókázottak a zöld vagy sárga máz alatt. (BECZKÓYNÉ RÉ
VÉSZ Á, 1938. 159-169.) 
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A virágos mintájú ólommázas kerámia a késő középkorban ha
zánkban is kialakult. Mintakincsében a reneszánsz virágkompozí
ciók szerkezete őrződött meg, amely kisugárzott a helyi fazekas
ság stílusára éppúgy, mint a habán mesterek tevékenysége. Utób
biak munkái a Dél-Dunántúlra Erdélyhez és a Felvidékhez képest 
fáziseltolódással érkeztek el. Mindkét forrás mintakincsének szi
gorúbb szerkesztésmódja a paraszti ízléshez alkalmazkodó helyi 
fazekasok kezén játékosabb, lazább, a felületen jobban szétterülő 
kompozíciókká alakult. Az ólommázas paraszti kerámiára inkább 
a késői ún. poszthabán mintakincs hatott. Feltételezhetően a du
nai kereskedelem útvonalán évszázadokon keresztül eljutottak 
Somogyba távolabbi magyarországi fazekas központok és külföl
diek munkái, amelyek szintén alakították, gazdagították a helyi 
stílusokat. 

Somogyban a lakáskultúrában kialakult magas igény, valamint 
a fazekas kézművesség rendelkezésére álló szegényesebb választé
kú nyersanyagok, kedvező lehetőséget biztosítottak a megyén kí
vüli fazekasok áruinak. Ezért tűnik úgy, hogy a somogyi lakosság 
és a kézművesek is nagyobb toleranciát mutattak a megye határa
in kívül dolgozó fazekasok készítményei iránt. A somogyi lakos
ság ugyanúgy ragaszkodott a helyben készült archaikusabb kéz
műves termékekhez, mint ahogyan kész volt befogadni új eleme-

45. Füstöskonyha cserepedé- ket a helyi kultúrába, nevezetesen cserépedény készletébe, szobá-
nyekkel a SZSZNGY kisba- ját díszítő kerámiaanyagába. 
jomi lakóházában. Knézy Judit - István Erzsébet 
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A FONAS-SZOVES 
HAGYOMÁNYA 

A magyarok műveltségének része volt a kenderfeldolgozás már 
a honfoglalás előtti időszakban is. Ezt a sző szótő finnugor kori 
eredetété bizonyítja, melyből a szőnyeg szó is ered. (K. 
CSILLÉRY K., 1982. 57.) 

A legkorábbi adatot a szövött szőnyeg használatára Gardízinek 
a 870 körüli magyarságról szóló tudósításában találunk, miszerint 
egy leány kéréskor a leány apja „egy szőnyegbe göngyölítve" adta át 
az ajándékot. (K. CSILLÉRY K., 1982. 106.) 

A szövéskultúra honfoglalás előtti meglétére rávilágít az is, 
hogy vidékünkön a szövőszéket a népnyelv szüőfának nevezi (Zse
lic), ami szintén nem szláv átvétel, hanem ennél korábbi eredetű. 

Településneveink is a fonás korai gyakorlatára utalnak, misze
rint a mai Fonyód (1083-95: Funoldi, 1121: Fonóid, Fund) és Fo
nó (1250: Funo, 1278: Fonón) a korai Árpád-korban fonással szol
gáló falvak voltak. (HECKENAST G., 1970. 101.) 

A rostnövények (kender és len) vászonná történő feldolgozása 
a letelepedett életmóddal vált egyre jelentősebbé. 

A töréshez, a puhításhoz és a minősítő munkához szükséges 
eszközök állandó változása kb. a XVI. századra fejeződött be, így 
a XVIII-XIX. század eszközkészlete a korábbiak tökéletesített 
változatai lettek. (SZOLNOKY L., 1972. 234-235.) 

A kender- és lentermelés múltja 
Somogy megyében a legtöbb jobbágy és parasztgazdaság a 

XVIII-XIX. században kendert és lent annyit termelt, hogy fo
nállal és szőtt vászonnal a család és a gazdaság szükségletét ki tud
ta elégíteni. 

Míg a kender az egész megyében megtermett, addig a len in
kább a homokosabb területet szerette. Leghíresebb lentermelők a 
csökölyiek voltak, akik 1524-ben a veszprémi püspökségnek nagy
böjt idején egy pint kender- vagy lenolajjal is adóztak. (GOZSY 
Z., 1999. 28.) 

Az 1747-es adatok szerint Csökölyben a plébános is termelt 
lent a szükségletének megfelelő mennyiségben, és azt a falu népé
re kirótt szolgáltatás fejében a marhásgazdákkal hordatta be. 
(TÓTH E., 1940. 79.) 
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1750-ben könyörgő sorokat írtak a vármegyéhez Czindrey 
Ignác jobbágyai (Bürüs és Magyarfalun), melyben a robotterhek 
növekedése ellen tiltakoztak. Ebből kiderül, hogy kenderből is ki
adják a kilencedet és a tizedet az uraságnak, „sőt a kenderből, mely 
kilenced és tized kiesnék, azért minden asszonytól két-két font fehér fona
lat vészen és meg is szőteti azon asszonnyal...'''' (KANYAR J., 1967. 
111.) 

1765-ben a kaposvári uradalom jobbágyai is beadványban kér
ték a robotterhek csökkentését, akik kenderből és lenből is előírás 
szerint adóztak. (KANYAR J., 1967. 115.) 

A rostnövények termelése folyamatos volt a jobbágy gazdasá
gokban, amiből a dézsmát megfizetve tudták csak a maguk szük
ségletét kielégíteni. A XVIII. században a ruházat, a lakásban és a 
gazdaságban használt textilek nagy része kenderből és lenből ké
szült, ezért e két rostnövény a jobbágyoknak és az uradalmaknak 
egyaránt fontos volt. 

Csököly, mint kiváló lentermelő falu már a korai leírásokban is 
szerepelt, e vidékről még Zalába és Baranyába is szállítottak ter
mést (CSORBA J., 1857. 71.), a zselici asszonyok pedig csere út
ján jutottak hozzá a finomabb vászon alapanyaghoz. (U. KERÉK
GYÁRTÓ A., 1980. 64.) 

A XIX. században a Nagyberek falvai tűntek még ki lenter
melésükkel, ellenben Külső-Somogyban, a Dráva-mentén és a 
Balaton vidékén a kendertermesztés volt az elsődleges. 

Az 1834. évi megyei jelentés szerint a jobbágyok elsősorban há
zi szükségletre termelték e rostnövényeket, csupán néhány köz
ség szállított piacra. 

A babócsai járásban a darányiak 1832-ben 293 q 40 fontot ter
meltek, ebből 53 q 90 fontot saját szükségletre használtak fel, a 
többit eladták. A kaposvári járás falvai közül - a jégverés és a 
gyenge termés miatt - csak Somogyvár, Mernye, Taszár, Vámos, 
Csömend és Hetes szállított 9 q 33 fontot, míg az igali járás job-
bágyfalvaiból 81 q került piacra. 

A legnagyobb kendertermesztővé - az 1839. évi adatok szerint 
- a szigetvári járásban Istvándi és Dobsza vidéke vált, ahonnan 
évente 400-500 q kendert vittek a szigetvári és az istvándi vásár
ra. (SZILI E, 1988. 151-152.) 

A XIX. században a környék egyik legjobb felvevő piaca a ka
nizsai volt, ahol a jobbágyok és az uradalmak is megjelentek ter
mésükkel, többek között a kenderrel is. (SZILI E, 1988. 172-173.) 

A belső-somogyi lentermelés hagyományára alapozott Fiedler 
János csehországi lengyáros, amikor 1903-ban Csurgón megalapí
totta a len- és kenderbeváltó és kidolgozó gyárát. A környéken kí
vül még Fejér, Baranya, Zala és Vas megyékből is szállítottak ide 

144 



lent és kendert feldolgozásra. (T. MÉREY К., 1972. 228.) Az 
üzem a gazdasági válság idején 2 évre bezárt, majd 1935-ben meg
szűnt. (T. MÉREY K., 1972. 251.) 

A két háború közti időszakban a paraszti kender- és lentermelés 
veszített korábbi jelentőségéből. A szövésnél egyre nagyobb sze
rephez jutott a gyári készítésű pamut, háttérbe szorítva a házi ter
mesztésű alapanyagokat. Ugyanakkor a vászon ruházat elhagyása 
is felgyorsította a folyamatot, mely a megye egyes területein már 
a XIX. század második felében megindult, (Balaton-mellék, Kül-
ső-Somogy), míg máshol - a hagyományokhoz jobban ragaszko
dó területeken (Belső-Somogy és a Zselic református vallású fal
vaiban) - csak az 1920-40-es években zajlott le. 

A rostnövények feldolgozásának módja 
és eszközkészlete 

A rostnövények házilag történő feldolgozása évszázadokon ke
resztül az asszonyok feladata volt, mely szervesen illeszkedett az 
éves munkarendjükhöz. Nagy részét a téli hónapokban végezték, 
amikor a mezőgazdasági munkák szüneteltek. 

Kenderföldnek a faluhoz közeleső jó minőségű földterületet je
lölték ki, amit még napjainkban is őriznek a földrajzi nevek, „ken
derföldi-dűlő, kenderföldi gyalogút, kenderföldek alja". (PAPP 
L.-VÉGHJ., 1974.984.) 

Minden családnak 100-200 négyszögölnyi területe volt. 
bábodon még ma is él az a szólás, hogy úgy áll a szája, mint akinek 
nem jutott kenderfőd. (RRM NA-317.) 

1. Kenderáztatás. Törökkop-
pány, 1927. RRM F 3684. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. 
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A jól előkészített talajba a magot általában a férfiak vetették el. 
Erre a célra vetőabroszt használtak, de a kisebb mennyiséget kis-
teknőből is elszórták. Minél sűrűbbre szórták, annál vékonyabb 
lett a szára, de vigyázni kellett, hogy túl sűrű se legyen, mert ak
kor nem nőtt meg a kellő magasságra. 

A fagyok elmúltával április végén, május elején került földbe a 
mag. Tizenkét, tizennégy hétre rá beérett: pontosabban a kétlaki 
növény virágos (hím) szálai beporozták az akkor még alacsonyabb 
magvas (anya) szálakat. (SZOLNOKY L., 1972. 18.) 

A virágos kendert ekkor kiszedték, a magosat még hagyták kö
zel egy hónapig, hogy a magot beérlelje. 

A megérett kendert marokra fogva gyökerestől tépték ki a föld
ből, amit nyűvésnek, nyűjésnek neveztek, majd puslikat, csomókat 
kötöttek a saját szálából a rövidre nőtt alja kenderrel, vagy a ma
rokra szedett kenderből (5-6 marokból) kötegeket, kévéket készítet
tek. A kötegekbe, kévékbe rendezett kendert természetes vagy erre a 
célra mesterségesen kialakított tóban áztatták el. 

1774-ben az újlakiaknak (Balatonújlak) nem volt kenderáztató-
juk, ezért a lakosok a keresztúriak (Balatonkeresztúr) határában 
lévőt vették igénybe, melyért az uradalomnak 40 gyalognapszá
mot voltak kötelesek teljesíteni. (PETÁNOVICS K., 1981. 111.) 

A férfiak az áztatóba lovas kocsival hordták a kévéket, de az áz-
tatás műveletében már nem vettek részt. 

A tó fenekére négy, párosával levert karóhoz erősítették az egy
másra rakott kévéket, majd a tetejére szalmát, gazt, zsombékot és 
iszapot pakoltak, hogy ki ne forduljanak áztatás közben a vízből. 
A somogyszobiak a felső kévesort két hosszú, keresztbe fektetett 
rúddal zárták le, a rudakra pedig nehezékül nyomtatékfát, tuskót 
tettek. 

2. Deszkás szerkezetű egy 
vágóélű tiló. Törökkoppány, 
1927. RRM F 7501. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 
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Az áztatáskor a vízben található mikroorganizmusok a rostnö
vények pektin anyagának bomlását eredményezték. Az általában 
két hétig tartó áztatás végén látót szedtek az asszonyok - a kévék
ből szálakat húztak ki - , hogy megállapítsák a rostnövény állagát. 

A vízből kivetett kórókról a vizet lecsurgatták, majd otthon az 
udvaron vagy aszűrűn megszárították. (1. ábra) 

A tényleges rostkikészítő munkát öt egymást követő fokozat
ban végezték. Ezek: a kender előkészítése a rostok leválasztására, 
a törő munka, a tisztító munka, a puhító munka és végül a minő
sítő munka. (SZOLNOKY L., 1972. 18.) 

A törő munkához használt eszköz a tiló volt, melynek típusai 
közül Külső-Somogy területén inkább a deszkás típust, Belső-So-
mogyban, a Marcali-hát vidékén és a Dráva-mentén az áttört és a 
deszkás változatot egyaránt ismerték és használták. Az áttört típu
sok közül általános volt az egy vályús változat, míg a deszkások 
közül az egy- és két vágóéllel készített. (2. ábra) 

Ismert volt a kétvégű tiló is, ennek egyik példányát Pogány-
szentpéteren használták az 1950-es évekig. E szerkezet érdekes
sége, hogy az áttört törzsű vágó végébe egy kiemeléssel, deszkás 
vágószerkezetet építettek. A rostnövény feldolgozásának munka
fázisához ez jól illeszkedett, hiszen az áttört típus a durvább törés
re szolgált, míg finomításra a szorosabban záródó deszkás válto
zatot használták. (3. ábra) Gönczi Ferenc 1936-ban Nagykorpá-

3. Áttört törzsű kendervágó 
deszkás egy vágóélű tilóval 
egybeépítve. Pogányszentpé-
ter, 1950-es évek. VM 1893. 
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4. Áttört törzsű kettős kender -
vágó és tiló Nagykorpádról. 
XX. század eleje. RRM 9799. 

don három részből álló szerkezetet gyűjtött, melynek két végén 
áttört törzsű vágó volt, a közepére pedig tartóvázra épített desz
kás, egy vágóélű tilót csatlakoztattak. (4. ábra) E munkaeszközt 
többnyire a parasztemberek maguk készítették, keményfából fa
ragták, négy lábbal látták el, vagy két talphoz csapolták a 
tartóvázat. A deszkás változatnál két egymással párhuzamos desz
ka között mozgott - faszegből készült tengelyen - a nyéllel ellá
tott vágónyelv. 

Somogy megye egyes részein, a Dráva-mentén, a Nagyberek
ben, illetve a megye középső részébe ékelődve (Toponár, Kisbár-
apáti, Karád) ismerték és használták a kölyüs kendertörőt is. Ezzel a 
szerkezettel a kendertörést két ember végezte, az egyik a szerke
zet nyelvét hozta működésbe, úgy, hogy azon állva a testsúlyát az 
egyik lábáról a másikra helyezte, míg a másik a kenderszálakat a 
törő nyelve alatt forgatta. (SZOLNOKY L., 1972. 122.) 

Megyénkben a kölyüs kendertörők déli típusa terjedt el, melynek 
délszláv neve, a zupa is jelöl. (5. ábra) 

5. Kölyüs kendertörő, „zupa". 
Táska, 1956. 
RRM F1157. 
Takáts Gyula felvétele. 
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6. A kender gerebenezése szeg
rózsás rostfésűvel az 1930-as 
években. 
RRM F 90919999. 

Külső-Somogy területén a kenderrostot még lábbal is puhítot
ták, amit Felsőmocsoládon, Nagy csepelyen stb. nyomásnak nevez
tek. A módosabb gazdák udvarán Törökkoppányban, Büssüben 
kendernyomó szerkezetek működtek, melyeket a néprajzi szakiro
dalom kalodás dörzsölőként tart számon. Ez a nagyobb faalkot-
mány lényegében két részből állt: egy hosszanti irányban áttört 
hengeres faoszlopból, és az ez körül forgó két falap közé összefo
gott 6-8 botocskából. Az oszlop vájatába szorosan belehúzott 
rostcsomók a körben elhelyezett botokhoz dörzsölodve puhultak 
meg. (SZOLNOKYL., 1972. 135.) 

A törő, a tisztító és puhító munka után a rostkikészítés utolsó 
fázisa, az osztályozás következett. Ezt a munkát gerebenezésnek ne
vezték, melyet kovácsolt szegrózsából és az azt tartó hosszúkás fa
lapból álló szerkezettel, ^gerebennel végezték. (6. ábra) A többnyi
re házilag és a helyi kovács által készített munkaeszköz formai 
változatossága figyelhető meg a gyűjteményekbe került darabo
kon, díszítetésükre azonban nem törekedtek. Az eszköz használa
ta többféle módon történt. 

A kutasiak a gerebent két székre kötözték és így húzták a fogak 
között végig a marokra fogott kendert. A gyékényesi asszonyok 
kis székre ültek, a gereben végét a lábukkal a földre szorították 
úgy, hogy a lábukat beledugták a fogórészbe, a másik végét a jobb 
combjukra fektették és így fésülték a kendert. (KAPITÁNY O., 
1998. 331.) 

Magát a gerebenen való rostfésülést Külso-Somogyban, Belso-
Somogyban és a Zselicben gyaratásnak, a Nagyberek falvaiban 
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7. a-a Rokkafák Lakácsáról. 
XIX. század második fele. 
RRM1643., 10.095., 1201. 

gyaratolásnak nevezték. A fésülés után különböző minőségű ken
derszálat kaptak. A legfinomabb rostminőség a szálakender volt, 
míg a fogak között maradt rövidebb szálú, rosszabb minőségű 
kenderrostot kócnak nevezték. Ebből durvább fonalat lehetett fon
ni, amiből zsákot, ponyvát készítettek. A közepes minőségű ken
derszál volt a szösz, ebből lepedőt, törölközőt és szakajtóruhát 
szőttek. 

A kifésült, jó minőségű szálakenderből a nagybajomiak 28 ma
roknyit összefogtak, nyolcas alakban megcsavarták, majd fejbe kö
tötték. Az ilyen módon összefogott kendert Csurgó vidékén 
babicának is nevezték. Afejbe, babicába kötött kendert ládában, sub-
lótflókban vagy a padláson tárolták fonásig. 

Az egyes rostminőségeket az asszonyok külön tárolták, nem ke
verték össze. 

A fonás eszköze a rokka volt, melynek több típusát ismerték és 
használták a megyében. A legelterjedtebb a ferde állású kecskerok-
ka volt, de a megye délnyugati részén az álló- ésfekvőrokkát is hasz
nálták. A Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében található rokka
fák horvát nevepreslica, amiguzsajt jelent, azaz a kézi fonásnak azt 
az eszközét, ami a Nagyberek falvaiban nem sokkal a XIX. század 
vége előtt ment ki a divatból. (KNÉZY J., 1992. 209.) 

Az 1920-30-as években Gönczi Ferencnek még sikerült 
díszesre faragott rokkafákat gyűjteni a Dráva-menti horvátoknál. 
Ezek a rokkafák a fonás eszközei között jelentős népművészeti ér
téket képviselnek, melyek gyakran szerelmi ajándékba készültek. 
A faragási technika (vésés) és a díszítésre használt motívumok az 
ácsolt ládákéval rokonítható, ahol a stilizált virágmotívumok kö
zött központi szerepet kapott a körgyűrűbe foglalt rozetta. A hen
geres szár nyújtott, lapított formában végződik, melyet többnyi
re fogazott minta díszít. (7. a-c.) 

Fonáskor az asszonyok а gyalogszék peremébe beleállított rokka-
fáról eresztették a csévére az ujjal egyengetett szálat. (8. ábra) 

Ismerjük és a gyűjteményekbe is bekerült (RRM 67.12.6.) a 
rokkának az a típusa, melynél a rokkafa gyalogszék formájú 
lábazaton állt. Ezt a változatot Malonyay magyar rokkának nevez
te. (MALONYAY D., 1912. 283. ábra) 

A lábmeghajtású rokkák ismert típusai közül a XIX. század 
második felében a ferde állású kecskerokka volt a legelterjedtebb, 
amit a népnyelv pörgőnek nevezett. 

Híres rokkakészítők voltak a szigetvári járásban a béciek 
(Vásárosbéc), de a két világháború közötti időszakban Gieszler 
Fülöp esztergályos kaposvári műhelyében is ezt a fajtát készítette. 

Jellemző volt e rokkafajta festése piros alapszínre - németeknél 
kék -, fehér esetleg zöld pöttyözéssel történő virágozása. 
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8. Horvát asszony gyalogszék
be állított rokkafáról kendert 
fon. Potony, 1927. 
RRMNF3722 
Gönyey Ebner Sándor felvé
tele. 

A lányok 10-12 éves korukban kapták az első rokkát, így a férj
hez menés időszakára már elsajátították a fonás minden fortélyát. 
A fonást a Kapos-menti falvakban gyakran társaságban végezték 
„30-40 személy is összejött a fonóházakhoz, és azok, akik a mécsestől hát
rább kerültek, hát csak tapintásra tudtak fonyni\ (GELENCSÉR S., 
1968. 40.) 

A megye délnyugati szegletében Berzencén még elevenen él az 
idősebb asszonyok emlékezetében a fonóba járás emléke. A fonó
ba gyakran a fiúk is bekéretőztek, hogy munka közben elszóra
koztassák a lányokat. Sok helyen, ahol a fiatalok voltak többség
ben, az összejövetel dallal, tánccal végződött. (GELENCSÉR S., 
1968. 40.) 

A megye más területén (pl. Somogyszob) jellemző volt, hogy 
csak néhány szomszéd jött össze esténként, hogy fonás közben 
beszélgetéssel múlassák az időt. 
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A megfont fonalat az orsókról motollára vezették fel, melynek 
vidékünkön áspa a neve. Az áspafa a fonal lemérésére és motring-
ba rendezésére szolgáló kb. 70-200 cm hossú rúd, két végén ke
resztfával, vagy villás elágazással. (SZOLNOKY L., 1980. 649.) 
A fonalat az áspafa keresztpálcáinak két végére, illetve a villák 
szétágazásában visszafordulva vezették, így a lemért fonal
mennyiség függött az áspafa rúdjának a hosszúságától, és hogy 
hányszor vezették végig a fonalat az áspafán. A múlt század végén 
még előfordult, hogy az áspafára csak egy tele orsónyi fonalat vit
tek fel, és akkor a fonalat átadták a takácsnak megszőni. (SZOL
NOKY L., 1991. 359.) Ahol az asszonyok maguk szőttek, ott a fo
nal számolási egysége az ige és apászma volt. Egy ige 3 szál, 40 ige, 
azaz 120 szál tett ki egy pászmát. Ez a mennyiség számított egy kö
tetnek. 

A motringba rendezett fonalat fahamuból készült lúgos vízben 
párolták, majd a patak vizében tisztára mosták. Berzencén a fona
lat megkotyáták. Leforrázott fahamuba mártogatták a fonalat, 
majd a fazekastól erre a célra vásárolt nagyméretű cseréptepsibe 
tették, lúggal meglocsolták és forró kemencébe dugták. Ott jól 
megdagadt a fonal, a lúg kiszedte a zöldjit. A fonalat párlósajtárban 
párolták készre. (KAPITÁNY O., 1998. 334.) 

A folyóban, a patakban vagy az árokban történő fonalmosás 
mély nyomokat hagyott az asszonyok emlékezetében. A legna
gyobb hidegben álltak a vízben és mosódeszka, mosója segítségével 
nyomkodták, csapdosták a fonalat, de lábbal is taposták, hogy mi
nél jobban tisztuljon. Ezzel a munkával azért kellett sietni, mert a 
tavasz beköszöntével erre már nem jutott idő. A kimosott fonalat 
hazaszállították, majd otthon kerítésre vagy rudakra teregetve 
megszárították. 

A fonal gombolyításához kétféle gombolyítót használtak. Az 
egyik az ún. leveles, vagy keresztfás (9. ábra) a másik a takácsos göm
bölyítő, mely állványból és két hengerből állt. (SZOLNOKY L., 
1979. 293.) Mind a két típusból volt nagyobb és kisebb változat is. 

Ahhoz, hogy a szövőszékre kerülhessen a fonal a szálakat kellő 
formába kellett rendezni. Ezt a célt szolgálta a fonalfelvetés mű
velete. 

Gönyey Ebner Sándor az 1930-as évek elején a fonalfelvetés
nek egy ősi formáját, a. fonalvető fogas használatát figyelte meg 
Szennán, ami igen nehézkes és fáradságos munka volt. 
(GÖNYEY EBNER S. 1934. 42.) (10. ábra) 

Ennél egyszerűbb és könnyebb módszert kínált a vetőfa, forgó 
használata, mely a XIX. század közepétől terjedt el a parasztság 
körében. A függőleges tengely körül forgó kétszárnyú keretre spi
rális alakban hajtották fel a fonalat a kívánt hosszúságban. (11. áb-
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9. Leveles gömbölyítő. Dráva
mente. RRM 2012. Gönczi 
Ferenc rajza, 1937. 



га) Az asszonyok kimértek 2 szál olyan hosszú fonalat, amilyen 
hosszú vásznat szőni szerettek volna. Ennek végeit kezdőszálként 
a forgó felső csíntartófájába csapolt csínfához kötözték, majd a szá
lat körbe addig tekerték a vetőfára, míg el nem érte az alsó csín
tartófába csapolt csínfát. Ezt a fonalhosszt nevezték egy mérésnek. A 
vetőfára 30-40 rőföt is felhajtottak, majd öt rőf önként megkor
mozták (Kutas), hogy el ne tévesszék milyen hosszú lesz a vászon. 
A vászon szélességét apászma adta. Mindenpászmát külön elkötöt
tek, amikor együtt volt a vászon szélességet biztosító fonalmeny-
nyiség (közepes szélességnél 9pászma), akkor a fonalat a vetőfáról 
láncba leszedték. 

A fonalfelvetőt csak azon a vidéken ismerték és használták, ahol 
a házi szövést gyakorolták. 

A szövőszék 
A szövőszék történeti hátterét több jeles kutató vizsgálta, régé

szeti, nyelvészeti és képzőművészeti alkotásokat elemezve. A ren
delkezésre álló adatok azt bizonyítják, hogy a magyarok már az 
Árpád-korban megismerték szláv takácsok révén a korábban 
használatosnál fejlettebb lábítós szövőszéket, miként azt a szláv 
eredetű nyüst, borda és cséve szavunk is tanúsítja. (K. 
CSILLÉRY K., 1970. 79.) 

A szövőszék készítők fúró-faragó, famunkához értő parasztem
berek voltak. Díszítésükre különösebben nem törekedtek, legfel
jebb a bordatok felső peremét és a vászonfeszítőt faragták. (12. 
ábra) 

10. Fonalvető fogas. Szenna, 
1930-as évek eleje. 
Csikós Tóth András rajza. 
(NÉ 1934. 4L) 

11. К fonal felvetése a vető
fára. (Ethn. 1949. 202.) 
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12. Vászonfeszítő. Győr 
Ferenc készítette 1931-ben. 
Szenna. RRM 55.180.1. 

A szerkezet vázát a lábakon nyugvó oldalsó két keret biztosítja, 
melyet a fonalas- és vásznasdurung, valamint az összekötőfák csapo-
lással és ékeléssel rögzítenek egymáshoz. (13. ábra) 

A szövéshez szükséges nyüstöt a faluban nyüstkötő asszonyok 
készítették, a bordát főleg a gyöngyösmelléki bordakészítőktől sze
rezték be, akik Dél-Dunántúl nagy részét ellátták termékeikkel. 

A szövéshez nélkülözhetetlen vetélő vőgyet a szennaiak és a 
kisfaludiak is készítették, akik a Rinya-menti falvakba hordták 
azokat eladni. (KNÉZYJ., 1981. 37.) 

A múzeumi gyűjteményekbe került vetélők között megtaláljuk 
a régebbi csónak alakú formát, csakúgy, mint az újabb keletű át
tört közepű takácsvetélőt. (14. a-c. ábra) 

A szerelmi ajándékba készített vetélőt gyakran díszítették. A 
megye közgyűjteményeiben számos változata megtalálható, a vé
sett vagy égetett geometrikus díszítésű ugyanúgy (RRM 67.15.8., 
75.12.78.3.), mint a spanyolozott virágmintás. (RRM. 67.49.1.) 

A XIX. század elején a megyében utazók leírásai tudósítanak 
bennünket a falvakban folyó szövőmunkáról. Richard Bright 
1815-ben Csokonyáról így ír: „egyetlen egy házban nem kevesebb, mint 
négy szövőszéket láttam. Kevés házban hiányzott a közönséges használatra 
szánt durvább vászonnal teletekert szövőszék". (BRIGHT, R., 1970. 67.) 

A megye más tájain így a Kapos-menti falvakban, Külső-So-
mogyban, a Balaton-mellékén és Marcali vidékén a megfont fona
lat az asszonyok inkább takácsra bízták, e vidékeken a házi szövés
nek nem volt hagyománya. 

Ahol az asszonyok maguk szőtték a vásznat, ott a szövőszéket 
általában Szent Mihály napján (szeptember 29.) vagy az őszi 

13. Felvetett szövőszék a 
buzsáki tájház első szobájá
ban. Buzsák, 1999. 
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munkák elmúltával állították össze a férfiak segítségével, és csak 
Szent György napján (április 24.) a tavaszi munkák megkezdése 
előtt szedték szét. 

A fonal feltekerése a fonalasdurungra, a nyüstökbe, bordába való 
beszedegetése három asszony összehangolt munkáját igényelte. 
Az asszonyok ebben a munkában kölcsönösen segítették egymást. 

Gönyey Ebner Sándor az 1930-as évek elején Csökölyben a fo
nalfeltekerésnek egy feledésbe merült módját jegyezte fel. „ A te-
kerőszánnal, illetőleg vályúval az utcán dolgoztak. Két-három ház kerí
tése hosszában kihúzták a fonalat s a fölvetett fonalköteg végét egy kam
pós vasszegre kötötték. A vasszeget beleütötték egy orránál csónakszerűen 
kihegyesedő vályúba, a tekerő vályúba és a vályúra nagy káposztanyom
tató követ tettek nehezéknek. A fonaltömeg elülső végét befoglalták a 
szüőfa dorongjának vájatába, ott lefogták egy pálcával, melyet két végén 
átkötöztek, amivel a fonálnak a dorongban való bennmaradását biztosí
tották. Most azután a dorongot két villás cövekbe, melyeket a földbe ver
tek, belehelyezték, és egy férfi kezdte föltekerni a fonalat a dorongra. Hogy 
a fonal jól feszüljön, a kőre gyerekek is ráültek". (GÖNYEY EBNER 
S., 1934. 43.) (15. ábra) 

A fonalfeltekeréshez használt eszközök között fontos szerepe 
volt a csinpálcának. Három kb. 80 cm hosszú spárgával párhuza
mosan egymáshoz kötözött botok közül a két szélső a vetőszeg két 
csínjának a helyére került, a középsőre pedig úgy szedték a fona
lat, hogy szétválassza az alulra-felülre szétnyíló szálakat 
(KERECSÉNYI E., 1992. 271.) 

A szövőszékre felkötözött csigákon lógtak a nyüstök nyüstmadza-
gon. A láncfonalakat a legegyszerűbb szövés esetén két nyüstlevél 
szemein, majd a borda fogain keresztül vezették át. 

A nyüstöket alul a lábítóhoz kötözték, így azok váltakozó nyomá
sa ritmikusan nyitotta hol az egyik, hol a másik nyüstöt, a köztük 
keletkező szád nyíláson át dobták a vetélőt a vetülékfonallal egyik 
oldalról a másikra. 

A borda fakeret közé szorított különböző minőségű hasított 
nádból készült - takácsoknál inkább acél - fogakból állt, melyet a 
szövőszéken bordatokba helyeztek. Szövés közben e keret vízszin
tes mozgatásával tudták a vetülékszálakat tömöríteni, azaz egy
más mellé szorítani. 

A bordákat, akárcsak a fonalakat kötetenként jelölték. De míg a 
fonalszámolásnál egy kötet 120 szál volt, addig a bordát félköteten
ként, azaz 60 szálanként jelölték. Ez 30 bordafognak felelt meg. A 
fölvetésnél minden bordafog között 2 szál fonal haladt, így a 8 kö
tetes 16-os bordát jelölt, melynek 480 fogába 960 szálat fűztek. 
(PETÁNOVICS K., 1979. 173.) Volt 14-es, 12-es, 10-es, 8-as és 

14. a. Csónak alakú vetélő. 
XIX. század második fele. 
MVHM 75.12.78.1. 

14. b. Áttört közepu vetélő. A 
vetélő oldalát égetett geomet
rikus minta díszíti. Kisbajom. 
XX. sz. eleje. 
RRM 67.15.8. 

14. с Áttört közepu vetélő, 
spanyolozott virágdíszttmény-
nyel. XIX. század vége. 
Lábod. RRM 67.49.1. 
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15. Fonaltekerés vályúval. 
Csököly. 
Csikós Tóth András rajza 
(NÉ 1934. 42.) 

6-os borda, mely számok csökkenése a bordafogak számának és a be
fűzött szálak mennyiségének a csökkenését is jelzik. A sűrűbb fo
gazató bordába vékony, jó minőségű fonalat tudtak befűzni, míg a 
ritkábbhoz, a vastagabb szálút használták. Ennek értelmében a 
borda a vászon minőségét is szabályozta. A hagyományos szövő
széken kb. 76-78 cm széles vásznat lehetett szőni. Lepedőnek ál
talában 72-76 cm, törölközőnek 70-72 cm, szakajtóruhának 60 
cm, abrosznak 76-78 cm széles vászon készült. 

A céhes takácsok 
A török által megszállt területeken tevékenykedő takácsok céh

be szerveződése csak a hódoltságot követő időszakban a XVIII. 
században indult meg. Somogyban az első takácscéh 1723-ban 
alakult meg Igáiban. A szervezet a pozsonyi főcéh filiáléjaként 
jött létre, akik maguk is csak 1712-ben kaptak főcéh rangot és jo
got a királytól. (DOMONKOS O., 1998. 463.) A megyében szer
veződő többi takácscéh is e főcéhhez csatlakozott, kivétel csak a 
karádi volt, mert ők a veszprémi püspökhöz fordultak articu-
lusért, amit 1748-ban Sümegen ki is adtak. (VALENTÉNYI G., 
1909. 31.) 

A XVIII. századból fennmaradt adatok hiányosak ahhoz, hogy 
teljes képet kapjunk a takácsok működéséről. A rendelkezésünkre 
állók azonban a takácsmesterség folyamatos jelenlétét bizonyítják 
a megye egyes területein a XIX. század végéig, mígnem szerepük 
háttérbe szorult, átadva a teret a gyári készítésű termékeknek. 

A takácsok két fő csoportját különíthetjük el a megyében. A sá-
volyos takácsok főleg úri és polgári megrendelők részére damasz
tot készítettek, míg a hímes takácsok csíkokba szedett geometri
kus-, virág- és állatalakos mintákat szőttek a falusi nép igényeinek 
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megfelelően. Ezektől a hímes takácsoktól lestek el az ügyesebb 
asszonyok a mintaszövés módozatait, amit aztán később maguk is 
el tudtak készíteni. 

A feltárt források szerint 1735-ben Kaposváron 4, 1750-ben 
már 6 céhes takács dolgozott. (VALENTÉNYI G., 1909. 137.) 

Karádon 5 takács alapított céhet a fent jelölt időpontban, akik 
céhkorsójukat 1750-ben készíttették el egy fazekassal, amit ma a 
Néprajzi Múzeum gyűjteménye őriz. (NM 5133286) E takácscéh 
létszáma később gyarapodott, 1782-ben már 11 takács működött 
a településen. (HERK M., 1985. 61.) 

Szárszón 1794-ben összeírt 6 iparos közül 2 takács volt (T. 
MÉREY K., 1990. 106), de közel egy évszázad után az 1869. évi 
iparos összeíráskor már 5 fő foglalkozott vászonszövéssel. (SML. 
Alispáni iratok 2943/1869.) 

1867-ből fennmaradt szakácsi takácscéh névsorából és az 1869-
ben készült megyére kiterjedő iparos összeírásból kitűnik, hogy 
Marcali vidékén (Kéthely), és a megye nyugati szegletében (Sza
kácsi, Nemesvid, Nemesdéd), illetve Külső-Somogyban (Ságvár, 
Bálványos, Kapoly, Andocs, Gamás) volt jelentős a takácsmeste
rek száma, és még a nagyobb lélekszámú településeken (Kapos
vár, Nagyatád és Csurgó) számolhatunk jelenlétükkel. (SML. Al
ispáni iratok 2943/1869) 

A megye más területein Belső-Somogyban, a Zselicben, a 
Nagyberekben és a Dráva-mentén csak egy-két takáccsal találko
zunk az összeírásokban, mivel e területeken a paraszti szövés 
mindvégig megtartotta domináns szerepét. 

A céhbe tömörült mesterekre szigorú szabályok vonatkoztak, 
melyeket a céhlevelek rögzítettek. Az articulusba foglaltak szabá
lyozták a magatartási formákat, a vallásos életet, a mester-inas-
legény viszonyát, a munka menetét, a legények díjazását, az 
inasok tanulóidejét és a szerződésben biztosított ruha járandósá
got, a mesterremek készítésének előírásait, a fizetendő díjait csak
úgy, mint az illendő, illetve kötelező öltözködés szabályait. Ezeket 
évente legalább egyszer felolvasták, hogy annak minden pontját a 
céhtagok magukra nézve kötelezően elfogadják, és aszerint élje
nek, cselekedjenek. 

Az 1849-ben készült „Nemesvidi takács céh articulus" húsz pont
ban rögzítette a céhtagok jogait és kötelességeit. (16. a-b. ábra) 
Ezek közül a ,JÍIXdik Articulus: Az inasnak mestere tartozik 3 eszten
dőre adni hat pár fejér ruhát, egy kalapot, egy szűr dolmányt, egy 
karazsia nadrágot, egy belső pruszlit, egy nyakravalót, egy pár bocskor 
szíjat, bocskort amennyi szükséges és minden végtül egy garast". 
(MVHM A-284.) 
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16. a-b. A nemesvidi takács- A mesterség tanulásával eltöltött három év után, a felszabadult 
céh articulusa 1849-ből. legények vándoroltak. A marcali takácscéh 1835-ben, a nemesvi-
MVHM A-284. di 1843-ban kiállított tanuló levelei az inaséveket letöltött fiatalt 

ajánlja kegyelmébe a többi takácscéh mestereinek, „mi is ha kegyel
meteknek tanítványa, ha hozzánk szinre elvándorolna hasonló jóval vi
szonozni fogjuk" (MVHM A-284.) 

Karádról és Kaposvárról származó legényekről tudósít az 
1765—1852-ből fennmaradt kiskunfélegyházi magyar takácscéh 
legénykönyve. (SZOLNOKY L., 1991. 381.) 

Szinte ezzel egy időben vándorolt Marcaliból és Boglárról két 
legény Esztergomba, amit a lenszövők 1756-1853 között vezetett 
szálláskönyve rögzített. (SZOLNOKY L., 1991. 383.) 

A vándorlási idő kötelező időtartama 3 év volt. Az igali takács
mester fia csak 2 évig, a karádi 1,5 évig tartozott vándorolni. 
(VALENTÉNYI G., 1909. 104.) 

A nemesvidi takácscéh articulus V. pontja úgy rendelkezik, 
„amidőn valamely legény mesterré kívánna lenni, egy forint jelentő pénzt 
le tevén, becsületes születéséről, tanuló és vándorló esztendeiről hiteles le
veleit bemutatván a chéh által elfogadtassék... " (MVHM A-284.) 
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Mesterré egy legény csak úgy lehetett, ha elkészítette a mester
remeket. 

A karádi takácsoknál ez a következőkből állt: „újonnan felverni 
egy szövőszéket és 4 támlás műszert a mestere fonalával bevonni, de ez a 
gazdáé legyen. Ezenkívül egy kis hímet, kígyófutást egy keszkenő végibe 
szőni hiba nélkül. Mindezt 4 öreg mester előtt kell elkészíteni'". 
(VALENTÉNYI G., 1909. 107.) 

Igáiban az előírás más volt. Ott „4 öreg céhbeli mester jelenlétében 
egy alacsony takácsszéket és egy szétszórt szövőszéket össze kellett rakni. E 
mellett egy darabban 16 rőflábi munkát és egy darab 30 rőfnyi vásznat 
kellett készíteni. A felügyelőknek fizet egy tallért és merendát (kis ebéd). 
A mester fia csak egy mesterdarab készítésére volt kötekezve, t.i. aló rőf-
re terjedő munkára". (VALENTÉNYI G., 1909. 107.) 

„A megye területein élő iparosok mind paraszti rendű emberek, nem
csak iparukat gyakorolják, hanem mezőgazdasági munkával is foglalkoz
nak", írja az 176l-es jelentésében a vármegye főjegyzője. (KA
NYAR J., 1967. 101) Ezt a paraszti életformát élték a céhes taká
csok, de az uradalmakba szerződött mesterek is. A takácsok a sze
gényebb sorsú mesteremberek közé tartoztak, akik nyaranként, 
átvedlettek részes munkássá, hogy biztosítsák évi kenyérszükség
letüket. A falusi takácsok a jobbágyok fonalait dolgozták fel, az 
uradalmakba szerződött takácsok a dézsmaként szedett kenderfo
nalat. Bár szőhettek volna a jobbágyok fonalát is, ha az uradalmi 
résszel végeztek, de erre már nem jutott idejük. (PETANO-
VICSK, 1981.55.) 

A kötöttségek miatt az uradalmakba szerződött mesterek elég 
gyakran váltogatták egymást, mindig továbbálltak a jobb megél
hetés és a kevesebb kötöttség reményében. 

Az 1893-as statisztikai adatok szerint a megyében len- stb. fo
nószövőiparral 423 fő foglalkozott magányosan, 77-nek volt 1, 20-
nak 2, 4-nek 3, 2-nek pedig 4 segédje. (M.St.Közl. 1893. 172.) 

A századforduló utáni években a fonó- és szövőipar hanyatlás
nak indult. Somogy megyében 23,3 %-kal fogyott az ebben az 
iparágban dolgozók száma. (T. MÉREY K, 1972. 226.) 

A Takácsok Fonó- és Szövőipari Szövetkezetének kaposvári te
lepe sem jött már létre, melynek egyik erőssége lett volna az 1872 
óta műdamasztszövő műhelyt fenntartó Szalóky Sándor. A mű-
szövőiparnak ez a többször kitüntetett kiváló képviselője szívesen 
fogadott volna még tanoncokat is, de végül 1932-ben magával vit
te a tudását a sírba. (T MÉREY K., 1972. 228.) 

A II. világháború utáni években egyre kevesebb takács vette 
kezébe a vetélőt, hogy vásznat szőjön. Csak néhány idősebb mes
ter ült be a szövőszékbe, hogy a kor igényeinek engedve rongy
szőnyeget készítsen. 
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A paraszti szövés jelentősége 
a XIX-XX. században 

A céhes takácsok működésével egy időben, a Zselic DNY-i 
szegletében (Szenna, Zselickisfalud, Patca), Belső-Somogy ha
gyományőrző református vallású községeiben (Csököly, Nagy
korpád, Csurgónagymarton, Alsók stb.), a Nagyberekben 
(Tótszentpál, Varjaskér, Buzsák, Táska) és a Dráva-mentén a hor
vátok által lakott falvakban (Lakócsa, Potony stb.) az asszonyok 
maguk dolgozták fel a megtermelt kendert és lent. Bár 
Somogy szentpálon és Buzsákon is élt takács az 1900-as évek első 
évtizedeiben, de ezek - az emlékezettel elérhető időben - nem a 
saját falubelieknek, hanem a környék magyar asszonyainak dol
goztak. (KNÉZY J., 1992. 210.) Ugyanez jellemezte a belső-so
mogyi és a Dráva-menti falvakat is, ahol a parasztasszonyok csak 
a bonyolult szövéstechnikát kívánó küttővászon szövését bízták ta
kácsra, a többi vászonneműt - az egyszerűbbet és díszesebbet is -
maguk állították elő vagy szövőasszonyra bízták. 

A lányos házaknál éveken keresztül szőtték az asszonyok a 
stafirungba való letevő ruhákat. Az ünnepi alkalomra szánt darabok 
(vékaruha, abrosz, törölköző) szedettes mintával készültek, a hét
köznapiakat többnyire csak különböző szélességű csíkokkal pa-
raszthímesre díszítették. 

A szedettes minták gazdag variációit a parasztszövők a taká
csoktól tanulták, amit az ügyesebbje még tovább tudott variálni. 
A szövőasszonyok többnyire a közösség által ismert és kedvelt 
mintaelemekkel dolgoztak. 

Híres szövőasszonyként tartotta számon a közösség a XX. 
század első felében Csökölyben Kiss Mihálynét, Somogyszobon 
Jekisa Jánosnét, Alsókban Füstös Istvánnét és lányát Kiss 
Józsefnét, Csurgónagymartonban pedig Cserti Jánosnét. (17. 
ábra) 

E szövőasszonyok keze alól kikerült darabok közül a múzeu
mok gyűjteményei is őriznek néhányat. Voltak, akik kockás papír
ra jegyezték le kedvelt motívumaikat, mert erről könnyebben le 
tudták szőni a kívánt mintát. Amikor a szövés már kiment a divat
ból, ezekről a mintákról hímeztek az asszonyok párnákat és asztal
terítőket. 

A rajzos minták közül sajnos egy sem került múzeumi gyűjte
ménybe, de a kész vászonneműk őrzik mintakincsük gazdagságát. 
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17. Abrosz. Cserti Jánosné 
(Kiss Katalin) megrendelésre 
készítette az 1930-as években. 
Csurgónagymarton. 
RRM 68.18.6. 



A takácsmintakönyvek 
A takácsok az évek során megtanult mintákat lejegyezték, min

tagyűjteményt készítettek. A népművészetnek ezen darabjai szo
rosan kötődnek a mesterséghez, hiszen a grafikusan megjelenített 
minták a tulajdonos mesterségbeli tudását is jelezték. 

A XIX. századból több formáskönyv maradt fönn, ezek között 
van Krásovits Mihály 1845-1862 között készített könyve Mos
dósról (EA 42047), Göndöcs Péter göllei takács formáskönyve 
1855-ből (RRM 73.39.1.) (18. a-g. ábra), Bódi Istváné 1883-ból 
(MVHM) és Berényi János Vendel által 1901-ben készített 
Csornából (NMR. 8150). 

E gyűjtemények mellett fontos még megemlíteni Mihalik 
Gyulának a századfordulón készített rajzait, melyek attalai, jákói, 
karádi, hetesi és kónyiból származó mesterek mintáit örökítette 
meg. A munka értékét növeli, hogy a szerző a minták nevét is 
többségében közölte Malonyay Dezső híres népművészeti kiad
ványában. (MALONYAYD, 1912. 110-114.) 

Nagyon sok minta azonos, vagy hasonló az egyes mintagyűjte
ményekben. Ez nem véletlen, hiszen a mesterség tanulása közben 
a vándorló legények hozták, vitték az egyes mintákat mestertől 
mesterig. 

A lentakácsok mintakönyveinek bonyolult mintái magasabb 
szövéstechnikát kívántak, mint a magyar takácsok készítményei, 
de ezek a mintaelemek egyszerűsített változatban szegélyminta
ként náluk is megjelentek. 

Szőttesek a gyűjteményekben 
A városi polgári igényeket kielégítő takácsok munkájából vi

szonylag keveset őriz a Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjtemé
nye. Szalóky Sándor kaposvári takács szőttesei közül három zsúr-
garnitúrát sikerült a múzeumnak megvásárolni 1976-ban. (RRM 
76. 12. 1-7., 76. 13. 1-12., 76. 14. 1-13.) A falusi takácsok munkái 
közül is csak kevés került gyűjteménybe. A megyében gyűjtő 
szakemberek az elmúlt évtizedekben a paraszti szövés tárgyi 
anyagának megmentésére helyezték a hangsúlyt, amit a közgyűj
teményekbe került darabok is tükröznek. 

A szövéssel az asszonyok a II. világháború utáni években fel
hagytak, csupán a megye déli részén szőnek még ma is az idősebb 
asszonyok, akiket a Pécsi Háziipari Szövetkezet bedolgozóként 
foglalkoztatott a cég megszűnéséig. 
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Jelen összefoglalónkban a gazdaságban, a háztartásban és a szo
kások gyakorlásánál használt textilek népművészeti szempontú 
rövid ismertetését adjuk, melyek a férjhez menő lány stafírungjá-
ba még az 1930-40-es években bekerült. 

Csökölyben Csordás Zsófiának, egy 3 holdas paraszt lányának 
a hozománya 1898-ban az alábbi volt: 

12 db abrosz 
12 db lepedő 
12 db törölköző 
12 db szakajtóruha. (RRM NA-750.) 

Egy somogyszobi 10 holdas paraszt lányának a stafírungjába: 

24 db lepedő 
4db dunnahuzat 
6 db párnahuzat 
2 db szalmazsák 

30 db abrosz 
40 db törölköző 
40 db szakajtóruha 
15 db kosárruha 
5 db vékaruha 
2 db halottas lepedő 

döngvászon (darabonként 50 rőf vászonnal) 
10 db zsák 

1 db ponyva került. (RRM NA-13 30. 13.) 

A hagyományos paraszti szövés szempontjából jelentős volt 
Belső-Somogyban Csököly és környéke, Gyékényes, Inke, 
Somogyszob és Csurgó vidéke, a Dráva-mentén Lakócsa, Potony, 
Felsőszentmárton, a Nagyberekben Buzsák, Táska, Szentpál és 
Varjaskér, a Zselicben Szenna. 

Az ünnepre szánt darabok kiemelkedtek a textilek sorából, dí
szítésükre nagy hangsúlyt fektettek. 

A törölközők végét cifrára szőtték, majd rojttal, vagy horgolt 
csipkével látták el. 

Jeles nap alkalmával a törölközőtartóra a díszes szőttest tették, 
ezzel is emelték az ünnep hangulatát. Pátrón a dísztörölközőt ken-
dőzőnek nevezték (TGYM 68.58.1.), amit kb. 230 cm hosszúra 
szőttek, a két végét pedig 5-5 különböző szélességű, felszedéses 
technikával készült mintasorral díszítettek. A módosabb lányok 
általában öt darabot kaptak belőle, és csak dísznek használták, so
ha nem törölköztek benne. 

162 



Dúsan cifráit vékaruhával fogták körbe a komaasszonyok a fo
nott fej vékát, ha gyermekágyasnak ételt vittek. Apaszitvivés szo
kása a komasággal van kapcsolatban, amit a néprajztudomány a 
műrokonság szintjén tart számon. 

Apaszitos vékaruha kb. 170 cm hossszú és 65-66 cm széles volt, 
de használták ennek a rövidebb változatát is (75x68 cm), melybe 
a paszithoz tartozó borosüveget fogták. E darabok mindegyike 
különböző szélességű- és motívumú mintasorral készült, a legszé
lesebb a vászon közepére került. Törekedtek a két oldal szimmet
rikus mintázására. 

Felszedéses mintával díszítették az ebédes vékaruhákat is (hosszú
sága és szélessége megegyezik a paszitos vákaruháéval), amit ak
kor használtak, amikor az aratóknak ételt vittek a mezőre. Ezt a 
textilt terítéshez nem használták, „csak dísznek volt", az étel letaka
rására szolgált. 

Az abroszok több változatával találkozhatunk a népi kultúrá
ban. Vannak ünnepre szánt díszesre szőtt darabok (pl. karácsonyi 
abrosz), vannak hétköznap használatosak, de külön készítettek ab
roszt a sütéshez és a vetéshez is. 

Az ünnepi abroszba a csurgónagymartoniak széles mintasoro
kat szőttek, amit fejtölösnek neveztek. Általában hét azonos díszű 
mintasor került egy abroszra (kb. 8 cm széles volt egy mintasor), 
ezt osztották el egyenletesen a kb. 180 cm hosszú felületen. Ezzel 
terítettek karácsonykor, ezért karácsonyi abrosznak is mondták. 

A keresztelő abrosznak a méretét a komák száma határozta meg, 
hogy minden koma egy asztalhoz ülhessen, mert különben sértő
dés lett belőle. (RRM NA-1330.) Az abrosz szélességét két szél
ből állították össze (egy szél kb. 62 cm) csetóttal, vagy saját anya
gából szőtt mintacsíkkal. A népnyelv csetótnak nevezte (cseh-tót 
szóösszetételből) azokat a szalagszerű szőtt csíkokat, mellyel a fel
vidékiek Somogyban is kereskedtek. 

Gyakori volt a századfordulón, hogy kézi horgolású csipkét al
kalmaztak a szélek összeállításához, de az 1920-as évektől a gyári 
készítésű is elterjedt. 

A hétköznapra szánt abroszokat többnyire csak piros pamutcsí
kozással (paraszthímes), vagy geometrikus mintaelemekkel díszí
tették, a két szélt pedig kézzel öltögettek egymáshoz, vagy varró
géppel (1920-as évek után) varrtak össze. 

Aki adott valamit is magára az ügyelt arra, hogy az abrosz szö
vésénél az egyes sávok azonos szélességűek legyenek és egyenlő 
távolságban ismétlődjenek, hogy a két szél összevarrásánál folyto
nos legyen a minta, „ne kiabálják egymást a sorok". 

Egyszerű paraszthímes abroszt használtak az asszonyok rétes- és 
kenyérsütéshez, de ilyent fogtak be a vetéshez is. 

18. a-g. Részletek Göndöcs 
Pétergöllei takács mintaköny
véből 1855. 
RRM 73.39.1. 
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19. Násznagy jelvény „obri-
szács". Sárvári Vendelné ké
szttette 1921-ben. Felsőszent
márton. RRM ÓS. 432.1. 

20. Agyterítő. Készült 1920 
körül. Lakácsa. DM 89.8.1. 

Figyelmet érdemelnek azok a szakajtóruhák, melyeket a rozs
szalmából készült szakajtókba tettek, mielőtt belekerült volna a 
kiszakasztott kenyértészta. Ezek is többnyire csíkozással vagy 
egyszerű geometrikus mintaelemekkel készültek, négyszögletesre 
szabták őket (kb. 68x66 cm) és kézzel vagy géppel szegték. 

A horvátok körében ismert volt a pamutvászonból szőtt nász
nagyjelvény, az obriszács, amit fehér alapon piros pamuttal csíkoz
tak, de piros alapon fekete csíkozással is készítettek. 

A 37-40 cm széles vásznat 120 cm hosszúra szőtték, végét dí
szes rojtkötéssel cifrázták. Az 1920-as években lakodalomkor a 
násznagy, a pozovics ezt viselte a jobb vállán átdobva, a bal kezé
ben pedig csengővel ellátott bunkósbot volt. (19. ábra) 

A stafirungba kapott vásznak között ott volt az agyi ruha is. Ezt 
még a XX. század első évtizedeiben is többségében küttővászonból 
varrták. E vászon szövéséhez nem mindenki értett, ezért többen 
takáccsal szövették. A küttodunnákat különböző szélességű piros 
színű csíkozással díszítették, a párnákat emellett még geometrikus 
mintasorral is ellátták. (21. ábra) 

A lepedő általában közepes minőségű fonalból készült, két szél
ből varrták össze. Durvább minőségű kócfonalból szőtték a szal
mazsákot, amit négy szélből állítottak össze. Két szél összeeresz-
tésénél nyílást hagytak, hogy szalmával ki tudják tömni. 

A Nagyberekben és a Dráva-mentén a legutóbbi időkig hasz
nálták az idősek a vászon alapanyagú ágyterítőket. Lakócsán a 
kendervászon egyik végét piros, fehér és fekete pamuttal sűrűn 
csíkozták, közbeiktatva egy-egy felszedett mintasort. (20. ábra) 

Somogyszentpálról is kender- és pamutfonalból készült ágyte-
rítők kerültek a Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményébe. A vászon-
térítők egyik végét piros pamuttal szedett, geometrikus mintaele
mek díszítik, hasonlóan a gyermekágyas lepedőkéhez. (KNEZY 
J., 1992. 222-224.) 

A férjhez menő lány stafírungjába néhány helyen bekerült a 
halottas textília is, mely állt egy halottas abroszból, tükörtakaró
ból, törölközőből, (helyenként óratakaróból), két halottas lepedő
ből, vánkosból és szemfedélből. Nemespátróban a keresztre való 
ruhákat a két halottas lepedővel együtt az új menyecske az első 
télen szőtte meg maga és férje számára, így e darabok nem tar
toztak a ládabéli letevőruhák közé. (KERECSÉNYI E., 1994. 54.) 

A halottas szőttes színösszeállítása kifejezte a halott korát, de 
annak nemére is utalt. A fiatalokén vörös, vörös-kék, bordó, bor
dó-kék, bordó-fekete, idősebbekén csak kék, sárga vagy fehér ala
pon fehér uralkodott. (KNÉZYJ., 1992. 210.) (22-23. ábra) 

A sáfránnyal sárgított lent és pamutot használtak Csököly vi
dékén a halottas lepedők és párnák díszítésére. (24. ábra) 
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Bár Csökölyben nagyon sok vásznat szőttek, mégis úgy tapasz- 21. Küttődunnákkal és pár-
talták a gyűjtők, hogy kevés emlékanyag maradt meg ebből. En- nákkal felvetett ágy a buzsáki 
nek okát kereste Malonyay Dezső is a századfordulón, melyre a tájház első szobájában. 
magyarázatot az adta, hogy helyi szokás szerint a lánnyal, a fiata
lon elhunyt asszonnyal vele temették a szőtteseit. Emlékezet sze
rint az utolsó ilyen temetés 1936-ban volt, amikor Nemes Terézi
át temették. Az adatközlők elmondása szerint először egyszerű fa
ládát engedtek le a sírba, majd a koporsót. A koporsó és a láda kö
zé helyezték a vásznakat. (Kovács Ferenc gyűjtése) 

Az 1930-as években már főleg feketével díszítették a halottas 
textileket, nemtől és kortól függetlenül. (25. ábra) 

Amikor a halottat a háznál kiravatalozták, halottas abrosszal terí
tették le az asztalt, közepére Pogányszentpéteren egy pint bort 
tettek, de dugóval nem dugták be, mert ,/imíg a halott teste fent van, 
addig hazajön, s ha szomjas nem tud inni, ha dugó van benne, vagy ha 
nincs egészen tele." (KERECSÉNYI Edit gyűjtése, TGYM 
70.84.1.) 

A tükörre tükörtakaró került, J>ogy ne legyen fényűzés", mások 
szerint, „hogy a halott, ha visszajön, ne lássa meg magát benne, meg ne 
rettenjen." (KERECSÉNYI Edit gyűjtése, TGYM 70.84.3.) 
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22. Halottas lepedővég. A 
hímes részt gyári szövésű sza
lagok közbeiktatásával öltö-
gették a vászonhoz, végét kézi 
horgolású csipke díszíti. Szen
na, XX. század eleje. 
RRM71A8.L 

A halottas lepedőt ravatalozáskor a halott alá tették úgy, hogy a 
vége lelógjon. A halottal el nem temetett lepedőket (a háznál 
történő ravatalozás megszűntével) ágytakaróként használták a 
Nagyberek falvaiban. 

A XIX. század második felében a módosabb családok már 
megengedhették maguknak, hogy az ünnepi alkalmakra szánt da
rabok pamutos vászonból (felesvászon) készüljenek. E vászonféle 
föl vetője még kenderfonál volt, de a vetülék és a minta már pa
mut. 

A századforduló után terjedt el a pamutvászon a megye egész 
területén, amihez a felvetőfonalnak és keresztszálnak, bélinek is 
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23. Halottas párnahuzat. 
A XX. század elején szőtte egy 
szennai asszony. 
Zselickisfalud. RRM 73.40.4. 



gyári készítésű pamutot használtak. Mivel a szővőcérna nagyon 
drága volt, csak kevesen engedhették meg maguknak, hogy cérna
vásznat készítsenek, ezért az olcsóbb pamutot használták. 

A szőttesdísz mind a takácsoknál, mind pedig a parasztasz-
szonyoknál a XIX. század végén általában vörös, vagy meggyszí
nű volt. Bükkösd környékén a bordó, Csurgón és Csurgónagy-
martonban a kék szín jelenik meg a paszitos ruhákon, karácsonyi 
abroszokon és dísztörölközőkön. Az 1920-30-as évektől kiszíne
sednek a szőttesek. A hagyományos színek mellett megjelenik a 
zöld, a rózsaszín, a lila, a pamutszálat pedig felváltja a gyöngyfo
nal alkalmazása. 

Csurgó környékén és a Zselicben is készítettek ilyen színes 
szőtteseket, de nem vált általánossá, mert ez az időszak már a pa
raszti szövés végét jelentette. 

Míg a magyaroknál a szőttesek díszítésénél a piros szín volt a 
jellemző, addig a XIX. században a Nagyberek horvát lakta tele
pülésein a sötétvörös szőttesdísz uralkodott. A Dráva-mentén 
élők a pirosat, a feketét és a fehéret egyaránt kedvelték, a szőttes 
funkciója döntötte el a színek variációját. 

24. Halottas vánkos. Lőczi 
Ferencné (Vajda Kati) szőtte 
1902-ben. Csököly. 
RRM 51.11.2. 

Mintaelemek a szőtteseken 
A szőttesek szépségét, esztétikai értékét az anyag természetes 

szépségén túl az alkalmazott díszítő elemek adják. 
A legegyszerűbb, de egyben a legjellegzetesebb is, a különbö

ző technikával beszőtt csík, mely tagolja a szőttes felületét, 
ugyanakkor jelentéstartalommal is bír, pl. zsákokba szőtt csíkok 
száma és szélessége utal a tulajdonos személyére. 

A csíkozás lehet egysoros vagy többsoros, lehet keskeny és szé
les. Bármely formában jelennek is meg ezek az elemek, lényeges, 
hogy a végvásznon megfelelő ritmusban ismétlődjenek. (26-27. 
ábra) 

A felszedéses technikával készített vászon legegyszerűbb díszí
tőeleme a kocka, mely állhat önmagában, de más mintaelemmel is 
összekapcsolható. (29. ábra) A mértani formák közül még a há
romszög is gyakran előfordul sordíszítményként, de önálló min
taként is megállja a helyét. (30. ábra) 

Hasonlóan egyszerű mintaelem a kereszt is, melyből bonyolul
tabb minta is építkezhet. 

A takácsok mintakönyveiben kockás papírra lejegyzett minták
kal találkozunk. Azok az elemek, melyek egy-egy motívum építő
kövei, azok a négyzetrács keretei közé szoríthatók. 

25. Halottas vékaruha. Pa
mutvászon, tíz mintasorral, a 
középsőben „árvácskás-", a két 
szélsőben kereszt motívum. A 
többi sort masnival átkötött 
virágszál díszíti. Somogy-
szobon készült az 1930-as 
években. RRM67.12.il. 
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26. Abrosz. Kender, piros pa
mut csíkozással. A háromsoros 
csíkminta nyolcszor ismétlő
dik. Kisülés Jánosné készítette 
1880 körül. Somogyszob. 
RRM 89.2.7. 

27. Vékaruha. Készült a XX. 
század elején. Csurgónagy
marton. VM 77.40.2. 

A szövés technikája ennek megfelelően nagy fegyelmet követel 
az alkotótól, hiszen a szövőszékre felhúzott hosszanti- és kereszt
szálak megkötik a kezüket. 

A szövésnél a bonyolultabb mintákat a takácsok és a paraszt
szövők is segítséggel készítették, amit a népnyelv deszkázásnak ne
vezett. 

Általában a mester lánya vagy felesége, illetve a parasztcsalád 
egyik nőtagja a nyüst mögött a felszedett minta szerint fonalat, 
vagy vékony pálcát dugott a mintasorba, majd ezt követte a szö
vő a munka során. így nem kellett a minta ismétlődésénél újból 
felszedegetni a szálakat és a tévesztés lehetősége is kisebb volt. E 
technika alkalmazása gyorsabbá tette a munkát. (KODOLANYI 
J., 1957. 13.) A deszkázassál készített vásznak gazdag variációival 
találkozhatunk a gyűjteményekben, melyek esztétikai értékét a 
motívumok sokfélesége és azok megkomponáltsága adja. A szer
kezet és a forma egysége uralkodik e darabokon. 

Növény és állatábrázolások 

A csillag, amit rózsának is neveztek talán egyik legkedveltebb 
motívuma a szőtteseknek. Előfordulásuk gyakorisága az egyszerű 
szőtt csíkokkal azonosítható. Ennek köszönhető, hogy e minta 
több tucat változatával találkozhatunk takácsmintagyűjtemé
nyekben és a múzeumi raktárakban őrzött darabokon egyaránt. 

E formát ábrázolták szögletesnek, lekerekítettnek, tömöttnek 
és nyújtottnak, sziromlevélszerűnek és csillagszerűnek is. (28. áb
ra) 

A rózsa hazánkban a középkor óta ismert, előbb a kolostorker
tek és várkertek virága volt, majd a nép körébe kerülve a szerelem 
szimbólumává vált. (KOSA L.-K. CSILLÉRY K., 1981. 380.) 

28. Abrosz. Pamutvászon, 
bordó pamuttal szőtt „szélró
zsás, rozmaringágas" díszítés
sel. Szennai asszony szőtte 
1930 körül. Szenna. 
RRM 66.13.1. 
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A szegfű, mely hasonlóan kedvelt a szőttesdíszek között a török 
hódoltság idején jelenik meg úri hímzéseken, majd e motívum is 
bekerül a takácsok mintakönyvébe. E virágot leggyakrabban négy 
sziromlevéllel, legyezőszerűen ábrázolják, amit a parasztszövők is 
átvesznek és gyakran más motívummal összekapcsolva jelení
tenek meg. (31. ábra) 

Kedvelt mintaelem a tulipán is, mely a parasztság diszítőmű-
sézetében a XIX. századtól van jelen. 

A somogyiak a tulipánt szőtték főmotívumként, de sorminta
ként is többféle változatban. Amennyiben fő motívumként került 
a vászon mintái közé, akkor többnyire vízszintes síkban tükröz
ték, ezzel is kiemelve domináns szerepét. Gyakori az ún. kulcsos
tulipános megjelenítése, ilyenkor a tükörkép tengelyébe térkitöltő
nek kulcsra emlékeztető motívum kerül. (34. ábra) 

E kedvelt, és a népművészet minden területén uralkodó virág
motívumok mellett a szőtteseken megtaláljuk a rozmaringot, a 
tölgy falevelet, a cserlevelet, a XX. század elejétől már a fenyőágat 
is. 

A takácsoktól örökölt és átvett kötött formák mellett az 1920— 
30-as évektől egyre nagyobb szerephez jutott a szaggatott rózsás 
mintaszerkesztés. (KERECSÉNYI E., 1994. 53.) 

Ezek a hímzéseket követve próbálták oldottabb formában, folt 
szerűen ábrázolni a virágmintákat. Többnyire szaggatottan, fél
körívben, esetenként kör alakban koszorúszerűen töltötték ki a te
ret. 

A hagyományokon alapuló paraszti szövés utolsó darabjainak 
tekinthetjük e munkákat. 

A geometrikus mintaelemek és a növényi ornamensek mellett 
az állatábrázolás is megjelent a somogyi takács- és parasztszőtte
seken. 

A kétfejű sas, mely hazánkban a Habsburgok jelképeként vált 
közismertté, a mosdósi (DOMONKOS O., 1998. 379.) és a jákói 

29. Szakajtóruha. Készült a 
XIX. század második felében. 
Hosszúfalu. RRM 3096. 

30. Vékaruha. Készült a XX. 
század elején. Gyékényes. 
RRM 9940. 

31. Paszitos vékaruha. Pa
mutvászon, szegfűs és csillagos 
mintával. Készült az 1920-
30-as években. Somogy-
udvarhely. RRM 79.16.2.9. 
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32. Dísztörölköző. Készült а 
XX. század elején. Gyékényes. 
RRM 9992. 

33. Abrosz. Pamutvászon, 
„rózsa" motívummal. Erdő-
csokonyán készítette egy szö
vőasszony az 1930-as évek
ben. Kaposvár. RRM 67.28.1. 

(MALONYAY D., 1912.) takácsok mintakönyvébe is bekerült. 
Mesterremekként leszőhették ugyan e motívumot, esetleg úri 
megrendelésre, de a parasztság körében átvételre nem került. 

A pelikán azonban, mint keresztény jelkép sokkal közelebb állt 
a néphez. Az oldalát feltépő madár, ki vérével támasztja fel a fia
it, Krisztus kereszthalálának elterjedt szimbóluma. 

Takáts Gyula 1960-ban Csökölyben egy ilyen pelikán 
motívummal díszített párnát gyűjtött (RRM 60.69.1.), melyet 
Ripl Antal takács készíthetett Nagybajomban 1890-körül. Az б 
mintakönyvében találkozunk a környék takácsai között ezzel a 
motívummal. (MALONYAY D., 1912. 234. kép), mely igen ked
velt volt a protestánsok körében és mindvégig megőrizte szimbo
likus jelentését. A szőttesen megjelenő madármotívum aszimmet
rikus, ami bizonyítja a vászon másodlagos felhasználását. A ta
kácsszőttes eredetileg halottas lepedővég dísze lehetett, párnaként 
való megjelenése másodlagos funkciót takar. (35. ábra) 

Somogyból előkerült takácsmintakönyvek közül csak Bódi Ist
ván formáskönyve (1883, MVHM) őriz szarvas motívumot, 
ugyanakkor a parasztszövők vásznain elég gyakran előfordul kü
lönösen Nemespátró, Gyékényes és Csurgó vidékén. 

A szarvas - vallási értelemben - a keresztény hívőt jelképezi, de 
e minta csupán, mint kedvelt állatalak is megjelenhetett a szőtte
sek mintasorában különösebb vallási tartalom nélkül. A szövők ál
talában sormintába rendezték és reneszánsz ihletésű virágkompo
zíciók közbeiktatásával tették a köztes teret oldottabbá. (36. ábra) 

A szarvas ábrázolás a népművészetben nem annyira textilen, 
mint inkább ostyasütőn, mézeskalácsformán, templomi bútorza
ton kapott az elmúlt évszázadokban hangsúlyos szerepet. 

34. Dísztörölköző. Pamutvá
szon, piros pamuttal szedett 
kulcsos-tulipános és csillagos 
mintasorral. Sós Györgyné 
(Peterdi Erzsébet) készítette 
1900 körül. Csurgónagymar
ton. RRM 67.13.2. 
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35. Párnahuzat. A szőttest 
feltételezésünk szerint nagy
bajomi takács készítette a 
XIX. század második felében. 
Csököly. RRM 60.69.1. 

A ló ábrázolás szintén ritka a szőttesek világában, csupán egy 
Pátróról származó (TGYM 67.59.3.) és egy Szentán gyűjtött 
(RRM 3575.) dísztörölközőn találkozunk vele. 

E motívum a mézeskalács ütőfákon fordul elő a leggyakrabban, 
bár a lónak, mint kultikus állatnak fontos szerepe volt a magyarok 
ős vallásában, de alakja nem annyira a tárgyi népművészetben, 
mint inkább a szellemi hagyományokban, mondákban, mesékben 
őrződött meg. (FÜGEDI M., 1993. 173.) 

A szőtteseken előforduló állatmotívum a madár is, mely a 
takácsszőtteseken többnyire egymással szemben állva jelenik 
meg, közéjük ékelődött virágmotívummal (MALONYAY D., 
1912. 233. kép), a parasztszőtteseken pedig libasorba rendezve. 
(37. ábra) 

36. Vékaruha. Pamutvászon, 
bordó és sötétkék pamuttal sze
dett kilencsoros minta. A kö
zépső mintasorban négy szar
vas, köztük stilizált növény-
és madár motívum. Készült az 
1930-as évek ekjén. 
Gyékényes. RRM 9927. 
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A megyében gyűjtött szőttesek között a kakassal, mint a pirka
dat hirdetőjével egy Somogyszobon gyűjtött vékaruhán találkoz
hatunk, de ugyanezen láthatunk egy macska motívummal díszí
tett sort is, mely már egyéni ízlést takar. A szőttest 1890 körül ké
szítette Kiss Jánosné (Varga Teréz) Gyékényesen. 

Szőni még ma is tud az idősebb nemzedék, mert ők beleneve
lődtek e munkába. 

Ma a fiatalok szakköri keretek között sajátítják el a szövés fogá
sait. Itt elsősorban a megyében ritkán alkalmazott (Somogy-
szentpál) gyapjú alapanyagot használják fel, szőnyeg, párnahuzat, 
és falvédő készítéséhez. 

Két alkotó van, akik vászonszövéssel is foglalkoznak. A Kapos
váron élő Csapó Sándorné és lánya Csapó Angéla (Népművészet 
Ifjú Mestere, Népi Iparművész) az elmúlt években a Rippl-Rónai 
Múzeum gyűjteményi anyagát tanulmányozták, és ezekből kiin
dulva szőtték a vásznakat. Munkáikkal országos pályázatok díj-

37. Vékaruha. Készült a XX. nyertesei lettek. 
századelején. Gyékényes. 
RRM 9917. Kapitány Orsolya 
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POSZTÓBÓL KÉSZÜLT 
VISELETDARABOK 

A Somogyi népviselet felsőruházatához a XVIII. század első 
felében is tartoztak remekmívű darabok, mint amilyenek a se
lyemzsinórral ékesített „rókamálas", rókaprémes menték lehettek. 
A díszes holmik gyarapításának igénye és lehetősége a köznép öl
tözködését átformáló mértékben csak a század második felétől-vé-
gétől kezdődően, a vastagabb szövetű cifraszűr megszületésével 
és a finomabb vékony posztóruházat terjedésével jelentkezett. 
Mindezt egy olyan korszak hívta életre, amelyben a gazdasági fej
lődést agrárkonjunktúrák lendítették fel, a jobbágyság helyzeté
nek javítási szándéka az úrbérrendezéssel már felmerült, és a fel
világosodás eszmeáramlatában, a céhes korlátok között is jobban 
érvényesülhettek az ízlés- és divatbeli változások. A kedvező té
nyezők először az ország nyugati felében éreztették hatásukat, s 
nem véletlen, hogy a cifraszűr is innen indult hódító útjára. 

A XVIII. században Somogy megyében a hagyatéki leltárak és 
az eltűnt, elszökött személyeket köröző levelek tanúsága szerint 
az eső, szél és hideg ellen oltalmazó szűrruhák mind a jobbágyok, 
mind a hasonló sorban élő kisnemesek öltözködésében fontos sze
repet töltöttek be. E korszakban a szürszabók - a finomabb maté
riából dolgozó magyar szabók produktumának, a mentéből, dol
mányból és nadrágból álló együttesnek durva posztóból való egy
szerűbb megfelelőit - szűrköpönyeget, szűrdolmányt és helyen
ként a szűrnadrágot készítették. (FLÓRIÁN M., 1997. 616-617.) 
A férfilakosság gyermekkortól kezdve viselte ezeket a felsőruhá
kat, ezért az 1759-ben Kaposváron kelt vásári árszabás szerint a 
dolmányszűrt legalább ötféle, a hosszú szűrt pedig hétféle méret
ben árusították. Somogyban a vászongatya téli használata miatt a 
szűrnadrág hiányzott a termékek közül. (SML. 1759. IV A. 1. A. 
FLÓRIÁN M., 1995.47.) 

A somogyi szűrruháknak a ridegen tartott magyar juh (racka) 
gyapjából négynyüstösen, sávolyosan szövött, kallózással és pré
seléssel tömörített alapanyagát a XVIII. század dereka és a XIX. 
század közepe között elsősorban a veszprémi csapók szolgáltatták. 1. Cifraszű. XIX-XX. század 
(GYÖRFFY I., 1930. 8., 17.) Csalárdságaik miatt 1793-ban So- fordulója. Somogyvár. 
mogy megye átiratban kérte megregulázásukat, amire 1794-ben NM 60.100.3. 
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az alábbi szabályozást hozták: „Mivel-hogy a' legszegényebb sorsú 
Contribuens Embereknek hoszszu, és Dolmán-szürre leg-inkább szükségek 
vagyon, .. .mind-azon-által hogy a szegény meg-vevő Emberekre tekint
vén, tömörebb és tartóssabb szűrt készíthessenek, ezen egész T. N. 
Weszprém Vármegyebeli Tsapók büntetés alatt köteleztetnek a szűrt úgy 
készíttetni, hogy nem tsak akor a' midőn a szűr a' kallóbul ki-vétetik, és 
az ófris zsengéjében vagyon, ... hanem akoron midőn már egészlen szároz, 
... légyen ... egy egész Vég szűrnek szélessége közepett, í' mind két végein 
egyaránt 1. Sing hoszsza 25. sing; nehézségepedig 25. font, .. .hogy így a 
Szürszabók-is meg ne károsodjanak." (egy sing=63 cm) (DOMON
KOS O., 1991. 709., FLÓRIÁN M., 1995. 77-78.) A természetes 
szürkés árnyalatú gyapjúból előállított szurposztó helyett a 
XVIII. század végén vált népszerűbbé a. „tiszta fehér", aminek el
érése érdekében a megszőtt véget mésszel kezelték. Hiába volt 
1808-ban a Helytartótanács parancsolatja, hogy ,,#' Vég szűröket, 
az egésségre ártalmas fehér földel készíteni ne bátorkodjanak ", a kevésbé 
tartós meszes veszprémi posztó emléke még a szűrviselet elmúlá
sa után is kísértett. (FLÓRIÁN M., 1995. 102., GYÖRFFY L, 
1930. 14.) 

A szűrposztóból kismesterek által varrott ruhadarabok közül a 
hosszú szűr esett át a legnagyobb alak- és díszítésbeli változáson. 
A szűrszabómesterség jeles kutatójának, Györffy Istvánnak tudo
mányos eredményei alapján, valamint az azóta felderített források 
tükrében úgy látszik, hogy a Somogyban használatos többféle for
májú szűr, és köztük különösen a cifraszűr a többi dunántúli vál
tozatokkal közel egy időben és kölcsönhatásban fejlődött ki. 
(GYÖRFFY I , 1930, GÖNCZI E, 1942, 1943, FLÓRIÁN M, 
1997. 621-622.) A megyehatárokon átnyúló kapcsolódás elsősor
ban annak volt köszönhető, hogy a szűrszabóságot kitanuló céhle
gények három éves vándorlási kötelezettsége csak a hazai szűkebb 
körzetre szorítkozott, a mesterek pedig az országos vásárok alkal
mával rendszeresen megfordultak a környező vármegyékben, 
ahol megismerhették az ottani helyi ízlést, és egymás újításait. 
Ezért is tiltották olyan erélyesen a hatóságok a cifraszűröknek a 
sokadalmakon való árusítását. Különösen a Közép-, Nyugat- és 
Dél-Dunántúlt fűzte össze a kereskedelem, és ezt az összetartozást 
erősítette, hogy Somogyban a lakosság fő piaci központjai a váro
siasodás elmaradottsága miatt a megyén kívüli Veszprémre, Pécs
re, Kanizsára és Keszthelyre estek. (BÁCSKAI V.-NAGY L , 
1984. 64-65. o. közötti térkép; BAKSAY S, 1896. 291.) A köl
csönhatást a szűrök fő fogyasztóinak számító, a társadalomban oly 
jelentős szerepet betöltő, és viszonylag tekintélyes létszámban 
(1873-ban még mindig 7000-8000 fő) tevékenykedő pásztorság-
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пак Horvátországtól a Bakony ig terjedő szilaj állattartással együtt 
járó migrációja is elősegítette. (TAKATS GY., 1986. 7.) Az anya
gi és egyéb kulturális javak cseréjében a Balaton sem jelentett el
választó tényezőt, erre mutat a viselet terén a cilinder-szerű, kiszé
lesedő tetejű „Sobri kalapnak'''' vagy egy sajátosan hajtogatott női 
fejkendőnek, a „pacsának" az elterjedése. (Soproni Storno házban 
őrzött Storno Ferenc 22. sz. vázlatkönyve, 63., KRESZ M., 1956. 
16., 19. tábla, KNÉZY J., 1993. 322., LACZKOVITS E., 1986. 
167.) Mindezek következtében a Dunántúl különböző tájairól is
mert hosszú szűrök fejlődésükben, típusaikban, formai és díszítés-
beli alapvonásaikban sok hasonlóságot mutatnak, ezért szükséges 
a somogyiakat történeti mélységükben és a tágabb régióval való 
összefüggésükben összehasonlítva vizsgálni. 

A néhány szűkszavú írott forrás és ábrázolás szerint a XVIII. 
század második felében a Dunántúlon általánosabb a céhes ipar 
által szabványosított formájú, ,jiszalos" azaz oldaltoldásos szabá
sú, összeérő elejű, hosszú szűr lehetett, amelyet kabátszerűen, uj
jába belebújva, vagy amint azt egy somogyi tudósítás is megje
gyezte, gyakran csak vállra terítve viseltek: ,J\4inekutánna ezen Tek. 
Vármegyében a' Pandúr katonaság fel állíttatott... azóltától fogva ki ki 
tsendesen nyughatik a' maga bikfája alatt, holott ennekelőtte... tsak egy 
jó szűrt sem hagytak meg sok helyeken a' tolvajok Ű' nyomorult paraszt 
ember nyakában. " (Magyar Kurír 1796. 113.) Kisebb négyszögletes 
gallérját pedig alkalmilag a csücskökkel csuklyaként összefogva a 
fejre boríthatták. (CSERBAK A.-GÁBORJÁN A., 1990. 63., 
68.; FLÓRIÁN M., 1995. 46-47., 50-52., 60., KRESZ M., 1956. 
1. tábla, BRIGHT R., 1815/1970. 51., 88.; GYÖRFFY I , 1930. 
10., 200., FLÓRIÁN M., 1997. 620-621.) Ebből a típusból alakult 
ki apanyókás viselésmód, népszerűvé válása miatt az oldaltoldás 
szélesedésével az igen bő, csak vállra vetve hordható kanászszűr, 
amelynek a négyszögletes gallérja hátra fekvő s igen terebélyes, 
tehát csuklyaként már össze nem akasztható, hanem csak a fejre 
hajtható volt. Elcsökevényesedett ujját a végén posztó körlappal 
befenekelték, ez is megkülönböztette a kevésbé bő alföldi szűrök
től, amelyeknek kézfejig érő ujja nyitott maradt. (1-2. ábra) Az 
ujjvég lezárásának korábbi stádiuma őrződött meg Somogyban a 
gyermekek viseletében, hiszen kis szűrük hosszú ujját csak le varr
ták, de nem fenekelték be, még a XX. század elején sem. 
(GÖNCZI E, 1937. 166.) 

A kanászszűr mellett azonban dunántúli sajátosságként So
mogy megyében is fennmaradt a régiesebb formájú, ujjas, mérsé
kelten bő, ezért felöltve és nyakba kanyarítva egyaránt használha
tó szűrnek idővel a polgári kabát szabásához idomuló és gyakran 

2. a. Cifraszűr. XIX. század 
második fele. 
NM 65.130.983. 

2. b. Cifraszűr részlete. 
NM 65.130.983. 
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összevarrt csuklyával ellátott formája. (CSORBA J., 1857. 89., 
KRESZ M., 1956. 29-30. tábla, 133.) 

Az eddigi kutatások alapján már a XVIII. századtól kezdve az 
országrésznek további sajátos ruhadarabja lehetett, a vásárműves 
szabók által a szűrnél olcsóbban előállított ujjatlan, palástszerű, 
abaposztóból varrt köpönyeg mellett a szűrposztóból való gallér
szűr is, amelynek korai előfordulásáról a közép-, nyugat- és dél
dunántúli szűrkultúrának csak más területeiről vannak adatok. 
(HÖLBLING M., 1845. 93., KRESZ M, 1956. 21. és 30. tábla, 
FLÓRIÁN M., 1996. 164., 1997. 620.) Mindhárom formát készí
tették egyszerű, valamint díszes, és egyre parádésabb kivitelben, 
de igazán népművészeti remekké a kanászszűr, azaz a szűkebb ér
telemben vett cifraszűr vált. 

A XIX. századi hagyományos somogyi férfiviselet sajátos ka
rakterét a felsőruhák közül leginkább a szertelen bőségével erőt, 
tekintélyt sugárzó, és színpompás díszítményeivel ünnepélyessé
get, paraszt, illetve pásztor Öntudatot kifejező cifraszűr határozta 
meg. 

A cifra kanászszűr divatjának megteremtői és gerjesztői az „al
sóbb rendűek", kivált az úgynevezett „nyalkább ifjak" voltak, rajtuk 
kívül a pásztorok és „betyár legények" közül kerültek ki, akik jobb 
lehetőségek híján e drága, kincsnek számító ruhadarab megszer
zésére fordították szinte minden jövedelmüket. (GÖNCZI E, 
1942. 1., 4.) így a XIX. századi romantikus szemléletnek megfe
lelően a somogyi népéletet illusztráló képzőművészeti alkotások 
sem a földműveseket, hanem legtöbbször a szabad életmódjuk 
miatt a közérdeklődésre amúgy is jobban számot tartó pásztoro
kat és betyárokat ábrázolták, akiknek viharedzett megjelenésével 
különös ellentétben állt feltűnő és festői öltözetük. A levéltári for
rásokból úgy tűnik, hogy a cifraszűr divatja kezdetben a falusi kis-
nemesség ifjait is megérintette, hiszen a vonatkozó reformkori ru
harendeletek külön hangsúlyozták, hogy viselésének tilalma „ne
mes és nemtelen személyekre" egyaránt vonatkozik. (SML Acta con-
greg. 1824. okt. 18. IV 2321. sz., TAKÁCS L.,1958. 326-327.) 

Ismereteink szerint a szűr cifrává válásának egyik első jele or
szágos viszonylatban a „Szegett, vagy is cziffra Szűröknek varasát" el
tiltó Zala megyei rendelet volt 1760-ból, amelyet 1793-ban köve
tett a somogyi szabályzat: „Ezen Deputatio alkalmatosságával kemén-
nyen tilalmaztatik, hogy egy átolján sem az hoszu Szűrőkben, sem Szűr 
Dolmányokban az egy szegélen, és Sodrásson kivül semminemű Tzifra ne 
találtassék, azon Czifra Szűrők pedig, mellyek az Mester Embereknél már 
készen találtatnak azok reánk jövő Sz: Iván Napig, ...az mind adathat
nak, adassanak, mellyek pedig azután megmaradnának, vagy kiszétet-
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nének, ámbár czifrák lennének is ezen Limitatió szerint distrabáltassanak, 
mind a közönségessek." (FLÓRIÁN M., 1995. 53., DOMONKOS 
O., 1991. 709.) Az engedékeny hangvételű szabályozás ismerteti a 
szűrruhák alapdekorálásának kezdeti és már elfogadottá vált mód
jait: a széleket a kibomlástól védő posztószegést, és a nagyobb 
igénybevételnek kitett helyeken az összevarrásba erősítés gyanánt 
illesztett vócnak nevezett posztócsík alkalmazását, amelyből ké
sőbb a színes posztórátét-folt és a többszálú sodrott fonallal lefo
gatott posztócsipke fejlődött. (GYÖRFFY I., 1930. 36-37.) Bár az 
idézett forrásban nem szerepelt a cifraszűr meghatározása, de a 
korabeli dunántúli adatokból valószínűsíthető, hogy a XIX. szá
zad elejére a „postával, vagy kivárással" felkészített példányok So
mogyban is hódíthattak. (TAKÁCS L., 1958. 326.) Később, 1807-
ben, amikor a helyi szűrszabók kérésére a megyei hatóság megtil
totta a somogyi vásárokra érkező baranyai, zalai, veszprémi és 
minden más vidékről jött mestereknek a „Cziffra és fenekelt hosszú 
Szűrök" árusítását, akkor a megnevezés mögött már a formaválto
záson átment kanászszűrök sej lenek. (GÖNCZI E, 1943. 255.) 

A felgyorsuló változások eredményeképpen a kanászszűr majd' 
minden jellemvonása és teljes pompája a reformkorra teljesedett 
ki. A Sopron megyében is érvényesülő divatjelenségek Somogy
ba közvetlenül Veszprém megye felől érkeztek, mert sok formai 
és díszítésbeli elem az említett vidékeken némileg hamarabb 
jelentkezett. (EDVI ILLYÉS E, 1823. 10., Ü. NAGY J., 1929. 
58.) Ugyanez tűnik ki Eötvös Károlynak a XIX. századi Bakony 
életéről írt művéből, amelyben a szerző szemléletesen emlékezett 
meg a cifra kanászszűr szétsugárzó divatjáról: a bakonyi szűrt 
„Egész Veszprém vármegye erdős táján is viselték a nyájőrzőemberek, fi
atal cselédek, munkára járó zsöllérek. Zala, Somogy, Vas vármegyékben ez 
a szűr volt egykor divatban. Ezt viselték a duhajok, útonállók és szegény 
legények is le egészen Szlavóniáig. Elterjedt még Tolna, Baranya, Fehér, 
Komárom vármegyék szegényebb népe közt is. " (EÖTVÖS K., é. n. II. 
204.) A divathatásokat gyorsan befogadó somogyi kanászszúr ala
kulásának egy pillanatát örökítette meg 1837-ben Erdődy Sándor 
földbirtokos Bajomban egy fiatal pásztorról festett alkotásán. A 
művész a szóban forgó ruhadarabot még boka fölött arasznyival 
végződő hosszúságban, de már bő szabással, kicsi befenekelt ujjal 
és visszahajtott elejjel ábrázolta. (DÖMÖTÖR S., 1957a. 
629-630., 3. ábra) Ezt követően a cifraszűrök különböző mérték
ben rövidültek meg, viselőjük foglalkozásához, társadalmi helyze
téhez igazodva. A parasztoknak varrt, egyszerűbb, mértéktartó 
szűr hossza kevéssé, míg a pásztorok cifraszűre igényeiknek meg
felelően, látványosabb mértékben változott. Legjobban az erdők 

3. Kanász, Bajom, 1837. 
Erdődy Sándor vízfestménye. 
SM 57. 25. 
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bozótjaiban legeltető kanászok szűre kurtult meg, amelyen a rövi
düléssel párhuzamosan a nagy négyszögletes gallér még jobban 
megnőtt, s megközelítette a ruhadarab alsó szegélyét. A bőség 
szintén fokozatosan terebélyesedett olyan nagyra, hogy nemcsak 
divatozó hetykeségből hordozták a szűrt fél oldalon lecsúsztatva 
és szűrkötővel megtartva, hanem a szabásból adódóan sem lehe
tett mindkét vállon megtartani. Mindezek a nagyjából egy időben 
lezajló módosulások a XIX. század közepére a kanászszűr aránya
it erősen megváltoztatták. (4. ábra) 

A díszítés fokozásáról egy, a vásározó szűrszabók értesítésére a 
somogyi hatóságnak átküldött, 1824-es veszprémi rendelet nyújt 
hű képet. Az iratban a mértékletesen és elfogadhatóan elkészített 
szűrök „sinórmértékéüV meghatározták, hogy „A szeges mind a'gal
lér körül, mind elöl a ' Szürköpönyeg Szélén fellülröl az aljáig akármi, de 
egyforma színű posztóból légyen. ..A Galléron jobb, és balfelől úgy neve
zett fél patkó, úgy szintén oldalról mind a' két felöl a' pálhák és aszalók 
öszvevarásának eltakarására felvaratni szokott posztó, akár tsipke, akár 
pántlika légyen az, eggy újnyinál szélesebb nelégyen - a 'szinepedig a'sze
ges posztójával eggyezzen - " (SML Acta congreg. 1824. okt. 18. IV. 
2321. sz., SZILI E, 1987. 207.) A leírás a belső-somogyi, csökölyi 
és környékbeli parasztgazdák visszafogottabb megjelenésű 
pógárszűrére illik, amelynél a kanászszűr már ekkor is jóval ékesebb 
volt. Az 1837-es festményen és a korabeli pásztorfaragásokon áb
rázolt köpönyegeken ugyanis nagy színes foltként virítottak a 
posztó applikációk, amelyek az elejre áthajlóan a szűrgallért kere
tezték, az elej és a gallér összevarrását erősítő vállpatkót alkották, 
és az általában két darabból szabott oldaltoldásokat takarták. S 
mintha ez, a szabályozásban hangsúlyozottan tiltott tarkaság ele
venedne meg id. Storno Ferenc 1846-ban festett Sopron megyei 
akvarelljén, ahol kanászlegény szűre tobzódik a sokszínű rátétek
től, így a jellegzetesen H betűt formáló „akasztós" oldalborítás is 
zöldben és pirosban játszik. Az ábrázolást Kresz Mária somo
gyiként publikálta (1956. 91a. tábla), egy akkor még a Szép
művészeti Múzeumban őrzött, Szemlér Mihálynak tulajdonított 
másolat nyomán, amely alján kézírással juhásznak jelezték a figu
rát, noha a baltája alapján kanásznak látszik. A tarkaság legtovább 
a szegesekbe befogatott keskeny posztócsipke-rétegekben, a 
cigulákban őrződött meg. Legtöbbször veres posztóval halmozták 
el a szűrt, bár Somogyban néhol a kéket is kedvelték. A kevélyke-
dés olyan túlkapásokhoz is vezetett, hogy tükröket varrattak a szű
rök vállába, mint az Ormánságban a tükrös szűrökre. (GÖNCZI E, 
1942. 4-5., FÉNYES E., 1836. 207., CSORBA J., 1857. 89., KISS 
G., 1986. 159.) A részletesen megfogalmazott veszprémi rendelet 
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4. Somogyi kanász és családja. 
Vasárnapi Újság 1862. 268. 
Ujházy Ferenc vázlata után 
rajzolta Jankó János. 



a még hosszabb szűr aljának kiképzésére is kitért: „A Rojtosodás 
akadályoztatására a ' Szürköpönyeg-nek aljára fekete vagy egyéb szines 
czérnával, vagy fonállal tsak egy rendű és águ keresztes tűzés vagy is víz
folyás tüzettessék". (SML Acta congreg. 1824. okt. 18. IV. 2321. sz.) 
Nézetem szerint ez a hímzésfajta látható a bajomi szűrábrázoláson 
(3. ábra), melynek nyomait a csökölyi és környékbeli pógárszűrök 
körbefutó egyszerű mustrái és a későbbi kanászszűrök mindegyi
kén megtalálható, és minden esetben drapp pamutfonallal hímzett 
egyszerű fonatöltéses sorok, és egymásba kapcsolódó, nagyjából 
félköríves motívumok őrizték meg. (5., 10. ábra) A múlt század 
közepén a szűr rövidülésével egyidejűleg az ábrázolásokon feltűn
tek a szegetlen, kirojtosodott aljú, de az alsó fertályon körbefutó 
koszorúval hímzett példányok, (vö. 216. oldal, 9. ábra) (TGYM 
52.207.1.) A szegélyhímek dúsabb, piros posztószegéssel és borí
tással kombinált változatai a pásztorfaragások figuráin figyelhetők 
meg. Végül kiforrott az a múzeumi műtárgyakon is tanulmányoz
ható gyakorlat, amely egyesítette a korábbi megoldásokat, és az al
só szélnek a kibomlástól való védelmén túl hangsúlyozottan a de
korálást szolgálta, hiszen a keskeny szegessel lefogatott és gyakran 
különböző színű posztócsipkékkel tarkított borítást, valamint fö
lötte rátétre hímzett koszorút egyaránt alkalmazta. A szélesedő 
szegélyek, borítások, az ujjon mintát formázó posztócsipkék, a 
vócok és azok végeit rögzítő bojtok, majd korongok, valamint a 
szerkezeti vonalaktól elszakadó, a felületen néhol a rátétek rovásá
ra terjeszkedő, egyre önállósodó hímzések mind az elhatalmasodó 
díszítés megnyilvánulásai. (6. ábra) 

A szebbnél szebben kimunkált darabok és különösen a kanász
szűrök iránti kereslet felizzította a szunnyadó konkurenciaharcot 
a látszólag jól szervezett céhes rendszeren belül. Egymást érték a 
somogyi szűrszabók folyamodványai, amelyekben panaszt tettek, 
nem eredménytelenül, a sokadalmakon árusító más megyebeli és 
„némely korlátolatlan falusi szűrszabók'''' ellen, akik „csakhogy porté
kájukat tetszetősebbé és árosabbá tegyék, az illyes öltözetet különbféle 
tzirádákkal készítik, " mondván: фа ily formán nem készíthetjük, örök
re és ottan marad rettenetes kárunkkal, középszerű készületi szűrünk olt
son sem veszi meg senki, holott a Czifrának árát kész a büntető Törvé
nyeknek megvetésével lopással is kiteremteni". (GÖNCZI E, 1942. 2., 
4-5., 1943. 255.) Hiába voltak az elrettentésül hozott szigorú bün
tetések, mellyel például osztopányi Nemes Fejér Jánost sújtották 
1817-ben, „egy heti áristomm a maga tartásán és Tizenkét forintoknak 

fizetésére" ítélve, e kedvelt ruhadarabokat a félparaszti életmódot 
folytató szűrszabók továbbra is készítették, jobbára „váltóban", 
megrendelésre. (GÖNCZI E, 1942. 3-4.) 

5. Cifraszűr aljának részlete. 
XIX-XX. század fordulója. 
Somogy vár. NM 60.100.3. 

6. Bivalycsordások, Balaton
mellék. 
(PRÓNAYG., 1855.22.) 
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7. Csurgói „pógárember " 
Bécsben a XIX. század köze
pén. RRM F 7974. 

A XIX. század közepe tájára Somogyban nagyon differenciált 
szűrviselési kultúra bontakozott ki. A szűrnek a hétköznapokban 
betöltött fontos szerepéről vall, hogy a hagyatéki leltárakban 
gyakran szerepelt legalább egy hitvány, avítt szűr, mert a köznép 
„ruházatja az alsó vagy fejér ruháján kivül... télen által is csak láibli, 
(purutzli) ködmen és öreg szűr, mellyet 5, 6 esztendőkig is el visel." 
(APÁTI KISS S., 1822. 39.) Az ünnepi ruházattal kapcsolatban 
viszont igen árnyalt kép rajzolódik ki Csorba József személyes ta
pasztalatait közreadó művéből: „A' nép, bár követi a'falusi és népies 
szokást, de egyénei még is nem csak a'szomszéd megyeiektől, hanem egy
más között is különböznek ruházatukra nézve: így a'fehér szűrposztóból, 
mit Somogyunkban mindenféle számos szűrszabók varrnak, - viselnek 
felső ruhát, de annak szabata különbféle: Nemesdéd, Szakácsi s a' Bala
ton táján kék posztóval czifrázzák ezt ki... ugyan illy formán öltöznek 
az igali, karádi járásban,... csakhogy ezek a'szűrujját végén nem var
ratják be, hanem felöltve hordják, s rövid útra menve is vászon vagy 
szőrtarisznyát visznek kulacscsal, eleséggel, midőn amazok a' bevarrott 
szűrujjat kenyérrel, szalonnával, túróval (mellette sós vagy paprikás sza
ruval) megrakják, sőt néha korbácsot, kötelet is tesznek mellé, - gondos
kodván szükség esetére. Legtöbb vidékeken a' szűr' czifrázására kék posz
tó helyett vöröset használnak, és Ö' kaczéros ifjak, pásztorok azzal 
különbfélekép bujálkodnak, s azt még selyemmel is kihímeztetik, szabatát 
különben megtartván, csakhogy kurtábban hordják.'1'1 (CSORBA J., 
1857. 89.) A leírásban a szűrtípusok és azon belül a díszítések re
gionális különbségein túl a társadalmi hátteret is felvillantotta a 
szerző. A pusztázó nép rendelte a legfelfokozottabb bőségű és dí
szítésű kivitelben szűrét, közöttük virtusból a legszebbet azok, 
akiknek a későbbi adatközlők szerint a „fejében a legtöbb volt, " mert 
a pásztortudomány „jól füzetett a szemesnek. " (TAKATS GY., 
1986. 40.) A falusiaké mértékletesebb maradt, amint azt egy Bécs
ben tartózkodó csurgói gazdáról készült dagerrotípia is híven 
megörökítette (7. ábra), ahol a nyakon való összefogást igen régi
esen, a kelmébe belehasítva behúzott és megcsomózott, egyszerű 
szíjjal oldották meg. 

A XIX. század második felében a fennmaradt darabokon is ta
nulmányozható somogyi cifraszűr minden tilalom ellenére egyre 
pompásabb lett. A veszprémi cifraszűr divatjának hanyatlásával 
ugyanis szabadon kivirágozhatott sajátos stílusa, amelyben a rész
letek kidolgozásakor nyilvánult meg az egyéni tehetség és alkotó
kedv. Ettől kezdve a szűkebb régióban, s különösen a pásztorvise
letben a somogyi cifraszűr szétsugárzó hatása észlelhető. 

A cifraszűr alakulását a történelem sorsfordulói is befolyásol
ták. A Bach-korszakban a magyar passzív ellenállás jelképévé vált 
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8. Garibaldi-szűr részlete, 
Vajda Sándor kaposvári szűr
szabó készítette 1929-ben, a 
helyi múzeum megbízásából. 
RRM 4662. 

ruhadarabot még elszántabban üldözték a hatóságok, a zsandárok 
letépték a piros posztóborítást, lekaparták a hímzéseket. Ezért az 
1860-as, 1870-es években a kaposvári szűrszabók a legvirítóbb dí
szeitől megfosztott úgynevezett paraszt-, illetve Garibaldi-szűrt 
készítették, amelyen a megszokott vörös posztóborítás helyét csak 
kontúrokkal jelezték. (8. ábra, GYÖRFFY I., 1930. 25., 195-196.) 

Az 1870-es, 1880-as években a céhrendszer megszűnésével kö
szöntött be országosan a cifraszűr fénykora, mert ekkor a szűrsza
bók a vásárokon is szabadon árusíthatták az immáron nagyobb 
számban és szabvány méretekben készített díszes ruhadarabokat. 
Népszerűségét erősítette egyrészt az, hogy mint a nemzeti iden
titást kifejező, legmagyarabbnak tartott ruhaféle finomított kivi
telben bekerült a nemesi-polgári öltözetek alkalmi darabjai közé, 
másrészt eredeti példányai a nagy országos és nemzetközi kiállí
tásokon képviselték a népi kultúrát. Amikor az 1873-as bécsi kiál
lításra összegyűjtött tárgyakat kiutaztatásuk előtt kiállították Bu
dapesten, egy tudósító így ismertette a dunántúli szűröket: „Nem 
messze az ajtónál a zalamegyei szűrök függnek sorban, odább a somogyi
ak, melyek... mindenféle zsinórral ugy ki vannak kanyargatva: »hogy a 
menydörgos mennykő is eltévedne rajta..." (CSUKASSI J., 1873. 
250.) Reprezentációs célra születhetett meg az a cifra kanászszűr, 
amelyet főúri megrendelésre, a tárgyon olvasható felirat szerint 
Dobor István készített Csurgón. A mű díszítményeiben mindazo
kat a jelképeket összesűrítette, amelyek a magyarságot szimboli
zálták. Minden lehetséges helyen a piros-fehér-zöld nemzeti szí
neket alkalmazta, az elején két oldalt pedig a virágcsokrot tartó 
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9. a. Cifraszűr. Dobor István 
készítette Csurgón az 1870-es 
években. LDM 291. 
Oszkó Zsuzsa felvétele. 

9. b. Cifraszűr részlete. 
LDM 291. Oszkó Zsuzsa fel
vétele. 

kehely oldalára a magyar címer és az „Éljen a haza!" kezdőbetűi, 
az,,/?. A. H. " kerültek. A koronás címer az oldalakon is megismét
lődött, koszorút tartó angyalokkal, az országrészt idéző tölgyág
gal, szőlőfürttel, virágzó gyümölcsfaággal, búzakalásszal, és búza
virággal övezve. A gallérra tájképet, a hátközépre pedig a roman
tikus alföldi pásztortéma dunántúli megfelelőjét hímezte a mes
ter. Ilyen, hasonló mintájú, igazi mesterremeknek számító juhász
szűrről tudósít Malonyay Dezső is a népművészeti kötetében. Az 
ott említett szűrt „Eszterházy uraság" rendelte az 1873-as bécsi vi
lágkiállításra, ahol viselőjét „nem győzte a sok ember bámulni. " (9. 
a-b. ábra) (MALONYAY D , 1912. 178-179.) 

A múzeumi gyűjteményekben fellelhető szűrök legtöbbje a 
XIX. század második feléből, a szűrszabó mesterség virágkorából 
való. A kaposvári, a budapesti, a nagykanizsai és a veszprémi in
tézményben összesen 22 teljes és egy töredékes somogyi szűrt 
tartanak nyilván. Közülük hármat Vajda Sándor, az utolsó kapos
vári szűrszabó rekonstruált 1929-ben a helybeli múzeum számá
ra, az 1880-as évek divatja szerint. A legnagyobb kollekcióval, 9 
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10. „Pógárszür" az 1896-os 
millenniumi kiállítás Népraj
zi Falujából. Csököly. 
NM 17409. 

darabbal a Néprajzi Múzeum rendelkezik, köztük az 1873-as bé
csi világkiállításra Xantus János és Römer Flóris által gyűjtött 
példányokkal. Sajnálatos, hogy az egyes darabok elvesztették lel
tári számukat a múzeumot ért viszontagságok miatt, ezért lelőhe
lyüket az egykorú jegyzékekben szereplő falunevekkel (S. 
Tarnócza, Nagyatád) teljes bizonyossággal nem lehet azonosítani. 
A Néprajzi Múzeum őrzi az 1896-os ezredéves kiállítás Néprajzi 
Falujában, a csökölyi ház kamrájában egykor elhelyezett cifra
szűrt is. (10. ábra) 

Ebben az időszakban a szűrszabóság főbb központjai Kaposvá
ron, Szigetváron, Karádon, Görgetegen, Visontán, Rinyahosszú-
faluban, Csurgón, Marcaliban, Pusztakovácsiban, Sárdon, Nagy
bajomban, Böhönyén, Nagyberkiben és Kadarkúton voltak. A 
mesterek az alapanyagot továbbra is többnyire a Veszprém me
gyei csapóktól szerezték be, de mivel ott a posztót a szájhagyo
mány szerint juh és marha szőréből kevert gyapjúból gyártották, 
ezért a megnövekedett igények kielégítésére finom szász posztót 
is hozattak. (GÖNCZI E, 1929. II.) A szűrszabóság életerejét és 
fejlődőképességét bizonyítja, hogy az újításokat a szabás terén is 
befogadta mesterségbeli fogásai közé mind a három szűrtípusnál. 
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1. A somogyi kanászszűr arányait tekintve különbözött az ország 
többi részén viselt daraboktól: „oly rövid, hogy alig ér térdig s közön
ségesen oly bő, hogy nyaklóján félvállát is keresztül dughatja, a ki benne 
van... gallérja igen hosszú s arányosan széles; az egész pedig vörös posz
tóval gazdagon be van szegve; közbeszúrt fekete posztó czifrázataiban a 
félkör alak s hullám-vonal fordul elő leginkább." (Képek a hazai nép
életből. 1862.) (4. ábra) 

A múzeumban őrzött példányok tüzetesebb vizsgálata alapján 
a XIX. század második felében készült kanászszűr szerkezete sok 
vonásban eltért a néprajzi irodalomban oly sokszor idézett klasz-
szikus megoldásoktól. A kelme ugyanis nem fordult át a szűr vál
lán varrás nélkül, mert elejét és hátát külön szabták, és a vállnál 
összevarrták. Ezeknek a daraboknak szélességét a végszűr 63 cm-
es mérete határozta meg, ezért volt szükség az oldaltoldásra, 
amely két-három darabból, a pálhából, aszajból és oldalból állt. 
(GYÖRFFY I., 1930. 37-38.) Alkotó elemei az országban általá
nos formától eltérően már nem csupán derékszögűek voltak, ha
nem a gallér trapéz alakban készült, a hátrész az ujj be varrás alsó 
vonaláig, az oldaltoldás pedig az aljig kissé szélesedett. A derék 
összeillesztése során ezért vált szükségessé a szűr aljának enyhén 
ívesre kerekítése, ami miatt az eleje „fel is kapott". Dunántúli sza-

11. a. Cifraszűr átalvetővel. 
XIX. század második fele. 
NM 65.130.987. 
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básbeli jellegzetességként vágott szél került az aljára, míg az Al
földön a rojtosodás elkerülésére egy vízszintes toldást alkalmaz
tak, melynek alsó széle nem bomló, ép szövött szél volt. (GÁ
BORJÁN A, 2000. 12., 25.) Az elülső rész kettévágása és két ol
dalra való visszahajtása miatt a szűr eleje nem ért össze, ezért volt 
szükség csatos szíjra, díszes szűrkötőre, amelyet cifra átalvető is 
kiegészíthetett. (11. a-b. ábra) (GYÖRFFY I., 1930. 24., GÁ
BORJÁN A., 2000. 27.) Az amúgy is széles szűr elejének lefelé 
keskenyedő visszahajtása még erőteljesebb megjelenést kölcsön
zött viselőjének. A somogyi szűr a veszprémihez viszonyítva ará
nyaiban mértékletesebb változatot képviselt, mert ugyan némileg 
rövidebb volt, és alsó kerülete is meghaladta a két métert, de ol
daltoldása szerényebben bővült, és a gallérját sem kanyarították 
ki fecskefarkas formára. A széles posztóborítások miatt a takarás
ban lévő helyeken, a gallér alját és a befenekelt ujjat dirib-darab 
posztókból toldozták össze. Az összevarrást vastag kendercérná
val, kézzel végezték, miután a hímzéssel elkészültek. 

A szűröket rátéttel és hímzéssel látták el. A kanászszűrön a szé
les sávként alkalmazott, és a színvilágot is meghatározó vörös, 
meggyszín vagy bordó posztórátétek uralkodtak, amelyek közül 
régies vonásként az oldalon lévő „akasztós" és a vállon található 
„patkós" borítást (11. a-b. ábra) mindig pusztán hagyták. A szege
sekbe sokszor többrétegű, színes (zöld, fekete, fehér) posztócsip
két fogattak be. Ez rögzítette a galléron, elején, aljon körbefutó 
szélesebb posztóborítást, amelyet gyakran almás, koronás és vi
rágmintás formára kicsipkéztek, vagy sajátos dunántúli eljárással 
a széleken végigfuttatott zsinórozáson keresztül varrtak le. A kon
túrozással még jobban kiemelkedett a posztóborítás színes foltja. 

11. b. Cifraszűr gallérjának 
sarokvirága. 
NM 65.130.987. 
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12. a. Cifraszür. XIX. század 
második fele. Karád. 
NM 65.130.982. 

12. b. Cifraszűr, gallérjának 
sarokvirága. NM 65.130.982. 

A somogyi kanászszűr a veszprémivel ellentétben a szűcsmun
kákból eredeztethető hímzése révén teljesedett ki, s nyert sajátos 
arculatot. A múzeumi darabokon megfigyelhető, ahogyan a XIX. 
század második felében a rátét fokozatosan átadta helyét a hím
zésnek. Az alsó szélen végighúzódó virágfüzért leggyakrabban a 
széles piros posztóborításos sávra hímezték. Néhány példányon a 
posztórátétből már csak nagyobb rózsamustrák sora készült, azt 
egészítette ki a rájuk és közeikbe alkalmazott hímzés. (11. a.-12. a. 
ábra) Később, az utolsó fokozatban már nem készült posztórátét, 
hanem az egész virágos-leveles indát magára az alapanyagra varr
ták. A rátétminták a befenekelt ujjak díszítésében maradtak fenn 
legtovább. A hímzés fő foltjait a gallér sarkából induló virágbokor 
(12. b. ábra), és az aljon körbefutó virágfüzér képezte. A parádé
sabb szűrökön a feleresztések vonalára, háta közepére, az elejre és 
lefelé burjánzó csokorként oldaltoldásaira is került ilyen virágo-
zás. A hímzendő felületen csak a vezérmotívumok formáját és el
helyezésük arányait adták meg sablonokkal, ceruzavázolással, de 
a mustra részleteinek kitöltését már szabadon alakították hímzés 
közben, hiszen az „ujjúkba volt a minta". (GÖNCZI E, 1929. I I-
III.) A mustrát általában az országos gyakorlathoz képest levegő
sebben szerkesztették meg, így sok esetben az alapanyag is kicsil-
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lant a motívumok közül. Az alsó virágfüzér megkomponálásakor 
néhány példányon feltűnik a mintának a hátközépről indítása, 
melynek legszebb megfogalmazása a csurgói mesterremeken lát
ható, ahol bőségszaruból kanyarog ki a dús virágú leveles inda. 
Általában a vastag, durva anyagon túlnyomóan színes gyapjúfo
nallal és - többnyire a fonottöltéses és a félköríves sorokban - pa
muttal dolgoztak. Az írásos forrásokban emlegetett, ritkábban 
előforduló különlegesen finom selyemhímzés egyedül a csurgói 
szűrön maradt fenn. (9. a-b. ábra) Palotay Gertrúd kutatásai sze
rint a somogyi kanászszűr ornamentikája országos viszonylatban 
szegényesebbnek számít, mivel elsősorban csak erősen stilizált 
többféle rózsa, bimbó, továbbá tulipán, gyöngyvirág, nefelejcs és 
bogyós ág fordul elő. Az ország más részein annyira kedvelt roz
maring a Dunántúlon hiányzott a motívumok közül. A változa
tosságot inkább - egy virágon belül is - váltakozó színezéssel, a 
piros, zöld, rózsaszín, sárga, lila, kék árnyalataival, valamint fe
hérrel és a sokféle, leleményesen kombinált öltéssel (lapos-, 
szár-, lánc-, hurok-, fogas-, hármas-, csillag- rézsút-, ágas-, rács- és 
fonatöltéssel) érték el. (FERENCZ K.-PALOTAY G., 1940. 28-
29., GYÖRFFY I., 1930. 220-223.) A XIX. század végi szűrökön 
az árnyalásos hímzés is megjelent. A veszprémiekhez hasonlóan a 
somogyi szűrök mintakészletének sajátossága a geometrikus ele
mek mustrát alkotó szerepében rejlik, nemcsak az aljukon körben, 
hanem az eléjük széles posztórátétének alsó lezárásaként alkalma
zott, egymást pikkelyszerűen félig fedő, ívekkel szegélyezett 
posztósávok fölött is. (2. a. ábra) 

A csökölyiként számon tartott, de néhány környező községben 
is viselt „pógárszur" nézetem szerint nem képez külön átmeneti 
formát az alföldiek felé, hanem a somogyi kanászszűrnek a régies 
díszítő elemeket reliktumként megőrző puritánabb, mind ará
nyaiban, mind díszítésében visszafogottabb változata. Széleit kes
keny szeges és posztóborítás határolja, és a szerkezeti vonalak 
mentén csak sodrással rögzített piros posztócsipke a dísz, ezért 
nevezték csipkésszürnek is. A gallér sarkaiban csak kiegészítéskép
pen szerepel a varrás, az alsó koszorúban pedig erőtlenül hat az 
alapanyagra hímzett drapp, egyszerű minta. De hogy még e stílu
son belül is jelentkezett alig észrevehetően a díszítés fokozása, 
arra a 10. és a 14. ábra összehasonlítása szolgál példaként. 

Ezt a fajta parasztszűrt viselték a Dráva-menti nemzetiségi te
rületen is, így például a horvát Lakócsán, ahol a magyaroktól el
térően, piros helyett zöld színt alkalmaztak, saját ízlésviláguknak 
megfelelően. 

13. Férfi szűrben.Csököly. 
EF 11528. Garay Ákos felvé
tek, 1910. 

14. Nagy Mihály kisbíró 
szurkabátban. Kastélyosdom-
bó. EF 57070. Gönyey Ebner 
Sándor felvétele, 1926. 
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15. a. A csuklyás szürkabát 
háta. Vajda Sándor szürszabó 
készítette 1929-ben, a helyi 
múzeum megbízásából. Ka
posvár. RRM 4663. 

15. b. A csuklyás szürkabát 
eleje. RRM 4663. 

2. A szürkabát szabásában jelentősen eltért a kanászszűrtől, hi
szen szűkebbre készült, elöl összegombolható formában. A kapos
vári múzeum két somogyi darabot őriz. Egyikük az uradalmi cse
lédeknek valót rekonstruálja. (15. a-b. ábra) Ezt a példányt össze
vetve a Vas- és Veszprém megyéből előkerült hasonló tárgyakkal, 
azt állapíthatjuk meg, hogy a szűrkabátot többféle szabással, így 
oldaltoldással vagy anélkül, sőt több darabból hátközépen össze
dolgozva is varrhatták. A polgári kabát szabásához idomulva lát
ták el lehajtható, ívelt gallérral, alá gyakran csuklyával, sőt hajtó
kával. A zsebet sokszor csak jelezték, hiszen nem minden esetben 
tartozott hozzá zsebzacskó. A szűrdíszítés alapdekorációját, a 
vócot, körben a színes posztószegést, és a szélesebb posztóborítást, 
valamint az applikált mintákat egyaránt alkalmazták, hímzéssel is 
kiegészítve. Ennek a típusnak a szabásból adódó jellegzetessége, 
hogy a fő minta rendesen a háton a felhasítás mellől, és kevésbé 
hangsúlyosan a nyakközépről indult, és függőleges irányban sza
badon nyújtózkodott a puszta felületen. Ezen kívül került dísz az 
ujjakra hosszában, a kabátszárnyak alsó sarkaiba, a vócok alsó vé
gére, a gallérra, csuklyára és a zsebfedőre. A somogyi példány a 
sok szabadon hagyott fehér felülete és élénkebb színű virágozása 
miatt üdébben hat, mint a széles posztózással és burjánzó hímzés
sel telezsúfolt kanászszűr. A kabátszűrnek talán délszláv hatásra 
zsinórozással, nem hímzéssel készült példányát fényképről ismer
jük Kastélyosdombóról. (14. ábra) (GYÖRFFY I., 1930. 208, 
215-216.) 

A kabátszűr másik változatát általában a parádés kocsisok hasz
nálták. Szabásában átmenetet képezett a kanászszűr felé, mert el
látták elejjel, az oldaltoldás helyén vízszintes rátéttel, sőt hátra bo
ruló nagy négyzetes gallérral. Az álló nyak már a polgári divat 
megnyilvánulása a ruhadarabon. A múzeumi példány szürke ala
pon egyszínű kék rátétéivel erősen különbözött a parasztokétól. 
(16. ábra) 

3. Agallérszür („karikós-, kerekszür,r) is csak egyetlen példányban 
maradt fenn a kaposvári múzeumban. A subához hasonlóan ez is 
több keskeny, lefelé szélesedő darabból készült, vóccal erősített 
varrások segítségével. A szegesen kívül gazdag zsinórozással lát
ták el. A posztóborítások lefogásakor a zsinórozás fontosságára 
már a kanászszűrnél is utaltunk, tehát feltehetőleg fontos eleme 
lehetett a szűrök díszítésének. Itt a zsinórozás néhány applikált 
díszítménnyel együtt kiteljesedett, szimmetrikus szerkezetű 
kompozíciót alkotott. (17-18. ábra) (GYÖRFFY I., 1930. 208-
209.) A típus hímzett változata Vas megyéből ismert. 
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A szűrszabók portékájukat ekkor már leggyakrabban a vásári 16. Kocsisszűr. XIX-XX. szá-
sokadalmakon, ponyva alatt, a szekerükön forma és méret szerint zad fordulója. Csurgó. 
elhelyezve kínálták, értékesítették. Méretjelzéseik és tulajdonje- RRM 72.28.1. 
gyeik a múzeumi tárgyakon is megfigyelhetők. (GÖNCZI E, 
1929. II.) Vásárló mindig akadt, bár a gazdák esküvői szűre gyak
ran egész életükre szólt, de a cselédek 5-6, a pásztorok pedig 2-3 
évente elnyűttek egyet-egyet. „Egy szürszabó évenként 50-60 vásár
ra ment. Mindegyiknek meg volt a maga vidéke, aminthogy a szürdivat 
is különbözött vidékenként annyira, hogy meg lehetett ismerni, melyik a 
szigetvári, a csurgóvidéki stb. ember... Mindegyik szürszabó másként 
diszitette, jobban mondva a virágokat s egyéb diszkeseket másként cso
portosította. " (GÖNCZI E, 1929. III.) A helyi és egy-egy mester
hez köthető ízlés látható megnyilvánulásaként néhány szűr olda
lának és hátának díszítményét a cikk-cakk vonalba rendezett hím
zett levélkék sora uralja. (6. ábra) 

A XIX. század végén a somogyi szűr divatja rohamosan leáldo
zott, káprázatos díszítményei megkoptak, hímzése megsötétedett, 
majd feketésre változott. A korabeli leírások és a későbbi szájha
gyományból lejegyzett visszaemlékezések, különösen a Magyar 
Néprajzi Atlasz Kérdőíve III. füzete 146. kérdésére adott válaszok 
(MTA Néprajzi Kutató Intézet, Adattár) összevetéséből az tűnik 
ki, hogy a szűrviselet XIX-XX. század fordulójára a paraszti la
kosságnál csak néhány hagyományőrző településen, szigetszerű
en maradt fenn. Különösen a sokáig elzártabb, helyzetéből faka
dóan hagyományőrzőbb Belső-Somogyban rajzolódik ki több 
ilyen területi egység. A cifra kanászszűr kevésbé díszes példánya
it Csurgó és Kanizsa vonzáskörzetében (például Pogányszent-
péteren, Surdon) kedvelték. A legegyszerűbbeket, a legrégieseb-
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17. „Kerekszűr". XIX-XX. 
század fordulója. Kastélyos-
dombó. RRM 2636. 

18. Mos pár, a férfi kerekszűr
ben. Kastélyosdombó. 
EF 57067. Gönyey Ebner 
Sándor felvétele, 1926. 

beket - a viselet más terén is konzervatívabb, református vallású 
- csökölyi, és a környékről például nagybajomi, valamint a „Zse-
licségből" a szennai gazdák viselték. (10., 14. ábra) A baranyai ha
tár Dráva-menti zugának többféle etnikumhoz tartozó lakói kö
zött a szűrkabát honosodott meg, de innen származik a magyar 
múzeumok egyetlen somogyi szűrsubája is. Belső-Somogy köze
pén, Kutason azonban mind a kanászszűr, mind pedig a szűrkabát 
emléke élt. (KNÉZY J., 1965. 2. 18.) A polgárosultabb Külső-So-
mogy (például Törökkoppány, Bálványos, Somogyacsa) és Víz
mente (például Kaposkeresztúr) keleti részén a régebben is ha
gyományos szűrkabát őrződött meg. A regionálisan és típus sze
rint differenciált szűrviselet társadalmi tartalmat is hordozott, hi
szen ahol és akik még viselték, módosságukat és a környezetük
ből való kiemelkedésüket, különállásukat reprezentálták vele. 
Surdon például a cifraszűrt a legények és fiatalok hordták elősze
retettel, „aki tudott venni, a gazdagok. Drága volt, csak a gazdák fiai 
tudták megfizetni". (KERECSÉNYI E., EA Kéziratos gyűjtések, 
14/b. III./146.) A nemesi múltjukra büszke pátróiak pedig azt tar
tották, hogy „...mivel nemes község vótunk, apátróiaknak szűre vót. 
Minden embernek vót szűre... Szűr nélkül... nem házasodott meg egy le
gény se." (HOFER T., 1951b. 24.) A századfordulóra a pusztázó 
nép ragaszkodott legjobban a szűrviselethez. A korábbi források 
alapján úgy tűnik, hogy mindegyik pásztor ünnepi öltözékéhez a 
- hosszában és díszítményeiben, így a hímzések motívumaiban 
eltérő, de típusában egyező - kanászszűr tartozott. Feltehető, 
hogy a XIX. század második felében alakult ki az a jelenség, hogy 
a disznókat őrző pásztorok és a bivalyosok kanászszűrben, a juhá
szok pedig elsősorban szűrkabátban jártak. (GYÖRFFY I., 1930. 
208., PRONAY G., 1855. 21.) A Jzarikós szűr" emléke (például 
Nagyberek, Külső-Somogy), mind a gulyások, mind a juhászok 
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viseletében felbukkant, valószínűleg a drága subát utánzó szabá
sával a századforduló táján divatosnak számíthatott. (TAKATS 
GY, 1986. 46, 106, HOFFMANN T, 1950. 8.) 

A cifraszűr az ünnepi alkalmak öltözeteinek legparádésabb da
rabját képezte. Különösen a leánykérési és esküvői szokáskörben 
volt jelentős szerepe. A temetési szertartásban is használhatták, 
hiszen előfordult, hogy ha egy pásztor meghalt, szűrét ráterítet
ték a koporsójára. (MALONYAY D , 1912. 179.) Bizonyos ese
mények alkalmával pedig a falu összetartozását a külvilág felé is 
kifejezte a szűrviselet, mint például Kutason: „Nagyatádon követ
választás volt, az öregek felakasztották nyakukba a szűrt és úgy táncol
tak, mint a nyavalya.'" (KNEZY J , EA Kéziratos gyűjtések, 
29/III. 146.) Népköltészeti emlékek is fontos szűrtörténeti adalé
kokat őriznek, mint a „Be van az én szűröm ujja kötve" kezdősorú 
népdal esetében (RRM 3574. leltárcédula). Az egyik szűrbe, ame
lyet az 1873-as bécsi világkiállításra vásároltak, Séta Pistának 
(1842-1877), az utolsó hírhedt somogyi betyárnak a nevét írták 
be, 187l-es dátummal, S[omogy]hárságy falunévvel. (NM 65. 
130.985.) 

A fehér alapú cifraszűröket a háttérben mindig kísérte az egy
szerű, szürkés-barnás posztójú köznaplós párjuk. Létezésükről 
sem a híradások, sem a múzeumi gyűjtemények nem szolgálnak 
sok támponttal. Pedig a mesterek a „szaporábból" 200-300 darabot, 
a cifrából pedig annak csak kis hányadát készítették évente. 
(GÖNCZI E, 1929. II.) Ez a munkaruha továbbélte cifra párját, 
hiszen a szabadban élők számára elengedhetetlen volt, mert véd
te őket az eső és a szél ellen, és gyakran takaróul is szolgált. Az új 
szűrt a pásztorok használat előtt mindig beavatták, kifordítva és 
összetekerve beleeresztették a kútba, majd egy nap múlva kiemel
ték, kiöblítették, és a napon kiterítve megszárították. Tulajdon
képpen még egyszer megványolták, tömörítették, azaz „megsza-
púták". „Amikor aztán meglett szapúval a szűr, gyühetett akármilyen 
erős vihar, megát az ember tetején, úgy mint a sátor, de az ember nem 
ázott át. Amellik meg nem szapúta a szürit... átvágta az eső." (TOMI
SA I , 1974. 142.) Az 1920-as, 30-as évek fényképei szerint a ré
gen oly divatos kanászszűr helyett a praktikusabb szűrkabátot 
hordták a kanászok, a juhászok egyaránt. (19. ábra) 

A szűrszabók másik termékéről, az ugyancsak durva, vastag 
szűrposztóból készült dolmányról népművészeti szempontból ke
vés értékelhető adat maradt fenn, mert a XIX. század közepén a 
finomabb gyári posztóból készült ujjasok kiszorították a viselet
ből. A kutatás jelen állása szerint ábrázolásuk, és egyetlen példá
nyuk sem ismert, a szűkszavú levéltári források küllemére nem 
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19. Kanász köznaplós ujjas utalnak. A XX. századi elhomályosult emlékezet pedig gyakorta 
szűrben. Törökkoppány. összemosta a szűrdolmányt a másik felölthető, és néha rövidebb 
EF 57224. Gönyey Ebner formára is készített szurkabáttal. Mindezek következtében a sza-
Sándor felvétele, 1926. basáról csak annyi tudható, hogy a céhes mestermunkák országo

san viszonylag egységes előírásainak megfelelően kiugró, csípőt 
szélesítő toldással és csákósra vágott elejjel készült. E ruhadarab a 
- Dél-Dunántúlhoz a szűrszabóság tekintetében sok szállal kötő
dő - baranyai nemzetiségek és a Dráván túli lakosság öltözetében 
Kórógyon, Szentlászlón és Harasztin élő magyarság sztírkankójá-
ban őrződött meg, ahol e ruhadarab fő jellemzője a laposan bevar
rott kerek gallér volt, ezért valószínűsíthető, hogy a somogyi pél
dányok is így készültek. (GÁBORJÁN A., 1993. 32-40., 
GYŐRFFY I., 1930. 209.) Díszítése az 1793-as ruharendelet sze
rint a cifraszűrrel egy időben, és ugyancsak a szerkezeti vonalak 
mentén indult fejlődésnek. Kálmáncsáról három lakos emlékezett 
a kanász viselte szűrdolmányra, amely hímzett, azaz cifra volt. Az 
öreg pásztoré fekete vitézkötéses, a fiatalé piros színes hímzéses. 
(KNEZY J., EA Kéziratos gyűjtések, 39/III. 146.) 

A szűrruhák népszerűségének fokozatos hanyatlása, különösen 
az ünnepi viseletben, már a XVIII. század második felében elkez
dődött, amely a vékonyabb posztóruhák térhódításával járt 
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együtt, először a hosszú szűr alatt is hordott szűrdolmánynak, 
majd magának a szűrnek a rovására. A közrend számára dolgozó 
vásáros szabók termékei, a korabeli történeti forrásokban sokszor 
említett balkáni abaposztóból és flanelból készült ujjasok és lajbik 
ugyanis vonzó fehér színükkel, jó alakíthatóságukkal, könnyebb 
viselésükkel és nem utolsó sorban viszonylagos olcsóságukkal fel
vették a versenyt a szűrdolmánnyal. Ezeknek a ruhadaraboknak 
továbbéléseként tarthatjuk számon azt a fajta posztómellényt, 
amelyet a népviseletében sok régies vonást megőrző Csökölyben 
öltöttek a legények és fiatal férfiak magukra. Ez a mellényféle az 
időközben hozzá csatlakozó karakterisztikus díszítőelemei révén 
vált apógárszűr mellett a helyi férfi viselet meghatározó darabjává, 
amely már az 1896-os ezredéves kiállításon oly szembetűnővé tet
te az öltözetet. A finomabb karazsia posztóból készült mellényt fe
kete bőrszegéssel, két sor lapos, füles rézgombbal és pirossal kö
rülvarrt gomblyukkal készítették. Hátát korábban betöltötte a vi-
rágcsokros bőrcifra (20. ábra), majd idővel kétoldalt jellegzetes, 
csigavonalban végződő fekete bőrrátéttel díszítették, középre pe
dig egyszínű piros, majd később többszínű hímzés került. A bőr
rátétek feltehetőleg a már kevésbé kedvelt ködmönfélék díszítés
módjának hatására kerülhettek erre a ruhadarabra. (21. ábra) 

A kék és fekete vékonyposztó matériából készült felsőruhák 
szintén a XVIII. század második felétől kezdtek tért hódítani a 
köznép viseletében. Terjesztésükben nagy szerepet játszott az 
uradalmak alkalmazottjainak öltözködése, mert a belső cselédség 
járandóságában benne foglaltatott az ilyen posztóból készült dol
mány, nadrág, sőt időnként a mente is. (KNEZY J., 1997. 151., 
1986-7. 290.) A földművesek ünnepi ruházatában először a dol
mánynak nevezett ujjas és a mellény terjedt el, a szűr alatt visel
ve. A reformkorban azonban a parasztos cifraszűrös öltözködési 

20. Posztómellény. XIX. szá
zadvége. Szenna. 
RRM 3169. Gönczi Ferenc 
rajza a tárgy leltárcédulájá
ról. 

... •/>'' Wsba 

21. Férfiak fehér posztómel
lényben. Csököly. EF 55865. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le, 1926. 
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22. Somogyi juhászok búbos 
vállú kék posztódolmányban. 
XX. század eleje. (GÖNCZI 
E, 1947.110.) 

23. Legények zsinóros hátú 
posztómellényben. 
Törökkoppány. ЕЕ 69052. 
Tagán Galimdzsán felvétele, 
1933. 

modell mellett jelentkezett egy másfajta divathatás is, amely a cif
raszűr erőt sugárzó parasztos tarkasága helyett a szolidabb, színé
ben, megformálásában és zsinóros díszítésében kevésbé hivalko
dó, egymással összhangban lévő dolmányból-mellényből és sok
szor szűk, ellenzős magyar nadrágból álló együttest állította köve
tendő példának. Az ízlésváltás a forgalomba jobban bekapcsoló
dott falvakban kezdődött: „Oltözetjek a' Balaton mellékieknek a'sors
hoz, s állapothoz képest külömböző. Nemes helységekben a férjfiúi nem 
szép setét, vagy világos-kék öltözetben; de magyarosban jár.... Az adózó 
nép szűrben, ködmenben jár". (OLÁH J., 1834. 95.) A század köze
pére az itteni gazdák már „setét-kék nadrágot, fehér gömbölyű gomb
bal, posztó dolmánt" és a nyugati divat újításaként elterjedt posztó
ujjast, a ,jpenczert" is hordták. (CSORBA J., 1857. 89.) Ezek a ru
hadarabok sajátos somogyi ízüket mesteri zsinórozásukkal, majd 
tűzésükkel nyerték. A pásztorok vékonyposztó ruházata a cifra-
szűrhöz hasonlóan gazdagabban volt ékesítve. Dolmányuk szabá
sára a „búbos" váll volt a jellemző, míg a mellső részen sűrűn, több 
sorban húzódtak a csillogó ezüstből, vagy pakfongból készült 
,gurcigombok". (22-23. ábra) (GÖNCZI E, 1947. 110.) 

Mind a cifraszűr, mind a posztóruházat végleges eltűnésében a 
korszerű textíliák és konfekcionált öltözetek térhódítása játszott 
jelentős szerepet. Somogyban az 1920-as, 30-as években még élt 
olyan parasztember, aki a gatyán kívül más „lábravalót" sohasem 
hordott. A polgári divat hatására a XX. század első felében a kék 
és fekete posztóruházat is eltűnt, a szűrhöz hasonlóan. 

A kiemelkedő néprajzi értéket képviselő somogyi posztóruhák
ból ma már többnyire csak a múzeumok őriznek néhány pél
dányt. Idézhetem Gönczi Ferenc szavait a kaposvári múzeum 
rendelésére 1929-ben helyben rekonstruált „csuklásszűr" leltárcé
dulájáról: „ Vajda Sándor volt a legutolsó szűrszabó. E szűrt 73 éves ko
rában készítette. 1914 év óta megrendelés hiányában nem folytatta mes
terségét." (RRM 4663.) Munkatársi visszaemlékezés szerint Kresz 
Mária a szomszédos Baranyában, Mohácson találkozott az ottani 
utolsó szűrszabóval, aki 1960 táján úgy alkalmazkodott a változó 
világhoz, hogy szűrszabással készített impregnált viharkabátot a 
pásztoroknak. 

Katona Edit 
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SZŰCSMUNKA 

„...az czifra Kődmenek varrattása keményen tilalmaztatik, és egyszer 
smind minden ebbéli mester Emberek (nek) tudtára adatik, hogy az melly 
czifra Kődmenek már készen vannak azokat az mint ell adhátyák az re
ánk jövő Sz. Iván napig, ell adják, más különben azon nap után, ha 
ollyatén Kődmenek találtatnak, tsak ugy fogn(ak) adatni, mind az 
közönségesek..." Az idézet Somogy vármegye árszabásából, 1793-
ból való. (DOMONKOS O., 1991. 716.) A tiltásnak nem sok fo
ganatja lehetett, hiszen a gyűjteményekben (NM, RRM) fellelhe
tő ködmönök, subák díszítményei igen változatosak, gazdagok a 
megyében. A szabásban, színben, komponálásban, motívumok
ban megmutatkozó sokszínűség az, amely a megye szűcsmunká
jára sajátosan jellemző, egyben a kutatás nehézségeit is okozza. 

A korai árszabásokból kitűnik, hogy nem csak a juh feldolgozá
sa a szűcs feladata a „paraszti renden lévőknek". A tábla bélés, bérlés, 
gerezna, gelezna egyaránt nemesebb prémekből összevarrt na
gyobb lapot jelentett, amelynek nagysága elegendő volt ahhoz, 
hogy pl. egy mentébe bélésnek bele lehessen szabni. A megren
deléstől függetlenül a szűcsök fő munkája közé tartozhatott, hogy 
bármikor készen álljon a feldolgozásra. Ezzel a béléstáblával ke
reskedtek is, a megrendelők saját, korábban megvásárolt darabju
kat adták a készítéshez. Fontosságát mutatja, hogy a szűcs jelvé
nyekben csaknem mindig szerepel attribútumként. 
(NAGYBÁKAY E, 1985. 352-360.) (1. ábra) 

A XVIII. századi árszabások egyharmadát éppen a bélelés, pré-
mezés munkájának szabályozása tölti ki: „...öreg Hosszú mente 
Prémezéstül, és belestül..., Asszonyi hasonló mentétül.., Asszonyi 
Kuruczos mente hasonló módon... " A bélés anyaga: petymeg (macs
kaféle kisragadozó), nyuszt, vidra, rókamái (a róka hónalji lenge 
szőrzete), fehér és fekete bárány stb. Utóbbiakat szolgáknak ké
szítik „Szolgák(nak) fehér bárány béléssel, és fekete birkával prémzet 
mente". (DOMONKOS O., 1991. 716.) A 2. ábrán a baloldali fia
talasszonyon láthatunk az árszabásokban szereplő mentéhez ha
sonló kései rokon viseletdarabot, rókával prémezett posztóka-
bátot. Nehéz azonban megmondani, hogy bélelt kabátról, avagy 
posztóval borított ködmönről lehet-e szó. 

1. Szűcs behívótábla, Ma
gyarország. Nagybákay P., 
1985. 17. képe alapján. 

2. Horvát asszonyok menté
ben és ködmönben. Lakócsa, 
1926. EF 56992. Gönyey 
Ebner Sándor felvétele. 
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Az árszabásokban a béleléshez-prémezéshez hasonló súllyal 
szerepelnek ködmönök is. A különbségeket főként a prémezés 
szabja meg: fehér prémes, fekete prémre, a prém nélküli pedig 
„bugya". (DOMONKOS O., 1991. 716.) Ilyent a fennmaradt da
rabok között is találunk, főként azonban a szomszédos Baranya 
megyében gyakori. A prémezés mellett a hosszúság, az alapanyag 
és a nemek szempontjából különböztetnek meg ködmönöket. 
Egyenlőre nem oldható fel az árszabások ,JCödmen Pruszli" megje
lölése, hiszen eddigi tudásunk szerint a ködmön mindig ujjas, a 
pruszli pedig ujjatlan (bőr)mellest jelentene. „Cijfra eőreg Kődmeny 
Vásárra való" szerepel az 1737-ben, ,Jóll megh Cziffrázott Kődmeny''' 
pedig az 1774-ben Marcaliban kiadott árszabásokban. (FLÓRI
AN M., 1997. 73., 86.) Figyelemre méltó, hogy áruk a közön
séges", illetve „Parasztinak" nevezettnek csaknem duplája. 

Az árszabási tételek harmadik része a kesztyűk készítésével 
(vidra, rókaláb) és a különböző bőrök (róka, nyest, juh, bárány, 
farkas) csáválásával foglalkozik. 

A szűcsmunka technológiájában a szőrmés juhbőr készítésére 
jellemző a csáválás. A csávázó lébe sót, timsót és valamely magőr
leményt (korpa, dara, stb.) tesznek, mely utóbbi erjedésével segí
ti a bőr puhítását. Az így elkészült bőr fehér színű, amely jellem
ző a mellesekre, ködmönökre, subákra, dohányzacskókra Somogy 
megyében is. A barna bőrű ködmönök felületét a timsós csávázás 
után még színezték taplógombából, gubacsból, berzsenyből (bra
zil vörösfa őrleménye) főzött festékkel. 

A jellemzően lilásbordó karmazsin, törökvörös színű, rátétnek 
szánt bőrt a szűcsök is elkészítették, de főként a tobakoktól (fi
nombőrt - pl. irhát, szattyánt, kordovánt - gyártó mesterembe
rek) vásárolták. ,föstetlen, vagy fehér Szattyán ugyan egy Köttős (egy 
kötés: 10 db.), Szattyánnak egy kötésnek az ára... és főstőt" szerepel az 
1793-as árszabásban, ugyanitt koppányi kordován, a csizmadiáknál 
pedig kapóst kordovánt említenek. (DOMONKOS O., 1991. 720-
721.) Kaposváron 1771-ben négy kordovánkészítő volt. 
(VALENTÉNYI G., 1909. 138.) A timsót is tartalmazó szaty-
tyánt vagy kordovánt lehetett csak karmazsin színre festeni, hi
szen a timsóban lévő alumínium részt vesz a szín létrehozásában. 
Rossz minőségű vörös színezék használata esetén a rátétbőrök szí
ne barnára fakul, ez több ködmönnél meg is történt. Egyébként a 
legjobb fényállóságú színezékek közé tartozik. 

A hímzett darabok díszítése selyem- és gyapjúfonallal készült. 
Az eddigi kutatások szerint a selyemhímzésűek készültek régeb
ben (BATKY ZS., 1906. 35., KRESZ M., 1979., MALONYAY 
D., 1912. 170-177.), mint később látni fogjuk, csak egy-egy típus-
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га jellemző ez a hímzés. A rátétet lassanként elnyomó színes hím
zés terjedésére éppen Somogy megyében találjuk a legjobb példá
kat. A színes hímzés terjedése a gyári színezékekkel festett fona
lak megjelenésének is köszönhető, a társadalmi, gazdasági okok 
mellett. 

A lehetséges szabásformák (3. a-c. ábra) közül hiányzik a me
gyében az egyenes oldalú típus, viszont a karcsúsított vonalú hát 
mindegyik meglévő formára jellemző. A rövidderekú, a sokszög
hátú, a toldott aljú és a kevés számú hosszú férfiködmön is így 
szabott. 

A toldott aljú típus kivételével mindig megtalálható a fehér 
vagy vörös rátétbőrből készült nyújtott, háromszög formájú váll
folt (5-9. ábra), a váll teljes szélességét eléri és lenyúlik a hónaljig, 
ezzel kirajzolva a hát díszíthető felületének határait. A vállfolt a 
ködmönök elejét szinte teljesen lefedő széles rátétcsíkban folyta
tódik. 

4. a-b. Bőrmelles eleje és háta. 
XIX-XX. század fordulója. 
Szenna. RRM 435. 

5. Női ködmön. XIX. század 
vége. Csököly. NM 59.218. 
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6. a—b. Női ködmön eleje és 
háta. XIX. század vége. Vese. 
RRM 1628. 

7. Női ködmön. XIX-XX. 
századfordulója. Vese. 
RRM 1626. 

A már említett árszabások adatain kívül kevés forrás szól a so
mogyi szűcsmunkáról. Mihalik Gyula (1905), Bátky Zsigmond 
(1906) és Malonyay Dezső (1912), valamint az ő adataikat is hasz
náló Kresz Mária (1979) munkáján kívül csupán néhány elszórt 
utalás található, ezek is nagyon általános jellegűek. 

A viseletdarabok közül a ködmönt, ,Jzisbundát" és a hosszabb 
férfi „bekecset'" viselték. Kevés az adat a subáról, női kisbundáról. 
(MIHALIK GY, 1905. 250., MALONYAY D., 1912. IV. 169.) 
Néhány foszlányon kívül két archív felvételt, és egy női kissubát 
ismerünk, utóbbi - a NM gyűjteményében -, Csökölyből való. 
Hiányoznak a bőrmellesek, a feltalálható néhány darabot köd-
mönből alakították át, illetve a két hiteles darab közül az egyiknek 
csak az eleje díszített (MALONYAY D., 1912. 166. 305. kép jobb 
felső melles), a másik rossz állapotú, szokatlan díszítésű darab, ne
hezen értékelhető. A díszítése hasonló a később jellemzésre kerü
lő rövidderekú típushoz. (4. a-b. ábra) 

Szűcscéh ismert 1779-ből, ez a felsősomogyi egyesült szűcsök 
céhe, rajtuk kívül a szigetvári szíjgyártó-szűcs-üveges (1777) céh
ről van adat. Kaposváron (1715), Szigetváron (1828), Nagyatádon 
(1776), Barcson (1836) és még néhány kisebb helyen számítha
tunk a vegyes céhek tagjai között esetleg szűcsökre. (VALEN-
TÉNYI G., 1909.) Abád, Szigetvár, Kaposvár, Nagyatád vására
in árultak Somogy megyében szűcsmunkát (BÁTKY ZS., 1906. 
35., MALONYAY D., 1912. 166-178.), valószínű egyben készítő 
helyek is. 

A kevés történeti adat és a közlések szűkössége miatt a Népraj
zi Múzeumban és a Rippl-Rónai Múzeumban található anyagra 
lehet csak támaszkodni. A gyűjtők és a gyűjtések sorából a Nép
rajzi Múzeumban a Lichtneckert Józseftől 1905-ben vett ködmö-
nöket érdemes megemlíteni, amelyeket Bátky Zsigmond (1906. 
34-43.) közölt, Kaposváron pedig Gönczi Ferencet, aki 1923-42 
között szerezte meg a múzeum szőrmésbőr ruházati anyagának 
legtöbbjét. Rajtuk kívül Mihalik Gyula, Gönyey Ebner Sándor és 
Györffy István gyűjtéseiből találunk ködmönöket a Néprajzi 
Múzeumban. Koruk megközelítően a XIX. század hetvenes évei
től kezdődően az első világháborúig határozható meg. Sajnos e 
tárgyak mellé nem került feljegyzésre a viselés körülményeire, a 
készítőkre stb. vonatkozó adat. E feldolgozás ezért a látványra ala
poz és a népművészeti elemzésre épít. 

A tiszta fehér ködmönöket - amelyeknek a varrásokat borító 
rátétbőre, a vállfoltja és a prémezése is fehér - csupán egy köd
mön képviseli Csökölyből. A karcsúsító varrásokat lefedő szépen 
cifrázott fehér rátét lyuggatott sallangokkal fejeződik be. Vissza-
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fogottságában, paraszt ъъш díszítetlen hátközepe ellenére igen ele
gáns viselet lehetett. 

A sokszöghátú típus elnevezését a hát formájáról kapta, hiszen 
a gallér, két oldalt a vállfoltok és a karcsúsító varrást fedő irhará
tétek, valamint az alja rátét szinte szabályos hatszöget alkot. E te
rület a díszített felület kerete. Alul a sallangokkal, illetve öv jelle
gű díszített irhával, cakkozott szélű borrózsákkal válnak befejezet
té. (5-9. ábra) 

E típus tovább osztható több szempontból jellegzetes csopor
tokká, amelyeket sorozatba is állíthatunk. Karmazsinvörös egyes 
rátétekből összeállított szimmetrikus virágtő az alapja mindegyik
nek. Az 5. ábrán látható ködmön virága már eltér az alapképlettől: 
„kétoldalt két kerekrózsa, középütt a mintát koronázó szegfű". (KRESZ 
M., 1979. 32.) Két újabb vízszintesen rendezett levél-virág párral 
gazdagodik, amely az ujján újabb virág-párokkal bővül. A jobb 
váll sarkában a vörös levélke nem illeszkedik szervesen a virágtő
höz, bőrhibát takar. 

A következő (6. a-b. ábra) ködmön virágja már az adott felület 
teljes kitöltésére törekszik. Öt pár levél-virág helyezkedik el víz
szintes sorokhoz igazodva. Az elejének díszei az almásolt szélű 
(félkörívekből képzett sor) rátéteken kívül a bőrrózsákkal gazdagí
tott gombok is. Ugyanilyen cakkozott szélű, különböző nagyságú 
és színű bőrkorongokból rakott rózsa díszíti hátul a vörös öv kö
zepét. 

Egy kisbaj omi ködmönnek minden irharésze kárminvörös. A 
sallangok formájában és a háta közepén alul található prémes 
gombokkal különbözik az előzőektől. A készítés folyamatára vet 
fényt, hogy tulajdonképpen hiányzik a csúcsdísz. Ugyanilyen a 
Mihalik Gyula (1905. 248.) által közölt ködmön hátának befejező 
virágdísze. Oka, hogy a ködmönrészeket szabás után, a fekete pré-
mezés felvarrása előtt díszítették. Elfeledték a felső rátét és pré-
mezés helyigényét beszámítani, így a prémezés alá kerültek (a 10. 
ábrán látható szennai ködmönrész is ilyen). A virágtövek néhány 
ködmönön megőrzik a szabályos három virágból álló formát. 
(KRESZ M., 1976. 4-7.) A feldúsulás különösen az ujjakra jel
lemző. Itt volt terület megsokszorozni a számukat. Ezzel azonban 
a díszített és díszítetlen felületek aránya megbomlott. 

A sokszöghátú típus másik csoportjának két fő jellemzője: a 
hímzés terjedése a bőrrátétek rovására, a háta virág középpontos 
elrendezése. (7-9. ábra) A díszítményeket már nem a virágtő szá
rai szerint rendezik, hanem a terület kitöltésére törekszenek. E 
rendező elv egy központi rózsa köré illeszti a többi virágot, leve
let. Pontosan a sokszög sarkai felé mutatnak a levél-virágok csú-

8. Női ködmön. XX. század 
eleje. ШМ 4177. 

9. Női ködmön. XX. század 
eleje. Dunántúl. 
NM 111.151. 

10. Női ködmön (ujja hiány
zik). XIX. század vége. 
Szenna. RRM 440. 
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11. Női ködmön. XIX. század 
vége. Rinyakovácsi. 
RRM 159. 

csai, mintha mindegyik a középponti rózsából indulna. Mindezek 
mellett a kiindulási pont, a sematizált szívalak - e típus mindegyi
kénél van - és a virágszárak egy része is megmaradt. 

A 7-9. ábrák jól mutatják a hímzés terjedését. Figyelemre mél
tó az olyan felületeken, amelyeket hagyományosan nem díszítet
tek - a vállfolt, a hónalj -, a rátétek rendjétől független hullámos, 
indás virágtövek készültek, csak hímzéssel. Ezek mindig az újabb 
stílust képviselik, hisz a rátétek megszabták a hímezhető felülete
ket, ahol azonban nem voltak régebben, ott szabadon áradhatott 
az újabb ízlés diktálta hímzésforma. A 9. ábra ködmönén három 
nyújtott gránátalma jellegű virág jelenik meg váltakozó színekkel. 
Kétségtelenül az úri hímzés leszármazottainak tekinthetjük 
ezeket. Középső rózsája már csaknem teljesen hímzett. E két mo
tívum kapcsolja össze e darabot a következő, rövidderekúnak el
nevezett típussal. 

Mielőtt sorra kerülnének, szót kell ejteni a Somogy megyei 
ködmönöknél oly gyakori kis kerek bőrpitykékről. Jellemzőek az 
előző csoportra, a sorra kerülő rövidderekúaknál pedig az előkép
re találunk példát. Fiitterek láthatók rajtuk. Ezeket utánozták a kis 
bőr korongocskákkal, -pitykékkel. 

A rövidderekú típus - egyedülállóan a magyar ködmönök kö
zött - háta hossza 20 cm körül mozog. E típusba tartozók bőre ke
vés kivétellel barnára színezett. Mind a tisztán rátétes darabok, 
mind a teljesen hímzettek és az átmenetek is képviseltek ebben a 
típusban. A múzeumokban megmaradt csak rátétesek töredéke
sek, így rajzon tudunk egy ujjavesztett darabot bemutatni Szen
náról. (10. ábra) Ezzel csaknem azonos a Magyar Iparművészet 
folyóiratban bemutatott (MIHALIK GY., 1905. 248.) csökölyi és 
egy Csököly vidéki kis ködmön. (MALONYAY D., 1912. 242. 
kép) Malonyay Dezső képein jól követhetjük a rátét és hímzés 

12. Női ködmön. XIX. század 
második fele. Hedrehely. 
NM 72.763. 
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arányait. Készítésük ideje a XIX. század hetvenes évei lehetnek, a 
hímzettek között a selymesek vannak túlsúlyban és ezek a régeb
biek. Származási helyük: Darány, Szigetvár, Hedrehely, Nagya
tád. (MALONYAY D., 1912. 306-307,310-311. képek) 

A rövidderekú hímzett csoport (11-12. ábra) díszítéseinek el
rendezésében egyesül a virágtöves, a középpontos és a térkitöltő 
megoldás. Ezen belül is vannak változatok. Egyiknél a virágtő két 
oldalról körülöleli a középponti rózsát, a másiknál belőle két haj
lított inda indul ki és rózsában végződik. A kompozíciók típusa 
egyedülálló a magyar szűcsmunkában. Sajátos még a sötét és vi
lágos árnyalatú színek erős kontrasztja, amely egy díszítményen 
belül is jelentkezik. 

A toldott aljú típus a következő. Barnára festett bőrű, színes 
gyapjúhímzéses ködmönök. (13-14. ábra) Több vonásban eltér az 
eddig tárgyaltaktól. Az egyik legfontosabb különbség, hogy hi
ányzik a többieknél oly domináns vállfolt, a hátát keretező vörös 
rátétek sem különülnek el. Emiatt a díszített terület megnő, ame
lyet teljes mértékben ki is töltenek a nagyon színes hímzésű virág
tövek, amelyek a hónalj alatt is folytatódnak. A típus ködmönjein 
külön szabott toldás van, amelyet alul, a fodrosító betoldások szé
lénél prémmel szegélyeztek. Itt nem sallangokkal, hanem rövidre 
nyírt gyapjúbojtokkal díszítik. Azonosak viszont az előző típusok 
hímzett darabjaival a többszínű, erős színekkel megfogalmazott 
kontrasztos, kerek szirmú rózsákkal. A bőségesen használt hím
zésre jellemző, hogy az ujjakon, a vállnál - szokatlan módon - a 
virágtövekre merőlegesen, még egy virágos indát varrtak. 
(MALONYAY D., 1912. 314, 315. kép bal oldali rajza) Ez egy 
csökölyi archív fotón is jól látszik. (14. ábra) Egy másik, lakócsai 
archív fotón is jól megfigyelhető a toldott alj, a jobb oldali idő
sebb nő tagja visel - habár kevésbé díszített - e típusba tartozó 
ködmönt. (2. ábra) A Néprajzi Múzeum e típusba tartozó köd-
mönjeinek meghatározása bizonytalan (Csököly), nem gyűjtés, 
hanem vétel az Iparművészeti Társulattól. Malonyay Dezső 
(1912. 309, 311. ábra felső, 312, 314-315. ábra bal oldali ujja raj
za és a 316. ábra) közölte ködmönök lelőhelyei: Nagybajom, Kis
bajom és Berzence, Nagyatádon készültek. Berzencén a horvátok 
is viselték. (MALONYAY D , 1912. 177.) 

Berzencéről került a nagykanizsai Thúry György Múzeumba 
e típus egy változata, amelynek viseléséről adatunk is van. ,ßzt a 
mama kapta még lánykorában, ez volt az esküvői bundája (kb. 1870-
ben ment férjhez). Rendszerint azt kaptak... Mintája ruzsicás." 
(SZABOLCS Pné, 1980. 83.) 
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13. Női ködmön. XX. század 
első fele. CsÖköly. 
NM 127.856. 



14. Menyecske és leány visele
te. Csököly, 1926. EF 55868. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 

A kicsipkedett virágú típus ködmönjei fehér borbői készültek. 
Főképpen Baranya, de Tolna megyében is megtalálható darabok
kal mutatnak rokonságot. (15-17. ábra) Jellemzőek a kármin szí
nű rátétek, a három színből összeállított sallangok, a szabályos tu
lipán csúcsvirág. A küllőszerűen kicsipkedett kerek bőrrózsa 
azonban a legjellemzőbb. A csaknem teljesen rátétes ködmönök-
nek egy pár, míg a többin két pár is van ebből a díszítményből. 
Sőt a legdíszesebben hímzettnél már az előző típusoknál megis
mert ívelt szirmú bőrrózsával és gránátalmaszerű virággal is gaz
dagodik. A virágtő alak mellett (15. ábra) egy másik, merevebb X 
alakú elrendezés már szinte mértanias jellegű. (16. ábra) Itt egy 
újabb megoldás is megtalálható a hímzésben. Egy-egy virág szir-
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mait, illetve levélpárt a tűhímzést idéző módon, színátmenettel 
varrtak ki. Ez és a kicsipkedett virág baranyai kapcsolatra utal, a 
bemutatottak közül ez a legdíszesebb ködmön, hímzésének erős 
piros-zöld kontrasztja a Pécs és Mohács környéki bőrmelleseket 
idézi fel. Tolna megyében gyakoribb a két különböző színű rátét 
használata egy rátéten belül. 

Csökölyből mutatunk be még két olyan típust, amely máshon
nan kevésbé ismert. Az egyik az előző típus rátétes ködmönével 
tart rokonságot. Csak rátétekből összeállított virágtő. Jellegzetes
sége az olyan fonalból képzett virágszárak, amelyek párhuzamo
san indulnak és ezek ágaznak le a virágokhoz. A két rózsa körül is 
fonalból képeztek kis íveket. A rátéthez hasonló módon apró ölté
sekkel varrták fel. (17. ábra) Szennán is viselték egy archív fotó 
szerint, Csökölyből pedig teljes viselettel együtt készült a felvétel. 
(EF 66578, EF 1068933.) 

A másik csökölyi ködmöntípus (18. ábra) különleges megoldá
sa máshonnan még nem ismert. A háta és ujja díszíthető felületét 
egy nagy küllős virág foglalja el, amelyet rátétekből és fonalból 
alakítottak ki. 

A telt rátétű típusnál a térkitöltő szemlélet valósul meg. (19. áb
ra) Ismert lelőhelyei: Buzsák, Táska és Somogy szentpál (utóbbi 
helyről csak archív fotóról ismerjük, RRM NF 576/III/25/48). Se
lyemfonalból készült hímzés köti össze a rátét levél-virágokat, 
mégsem virágtő. Nagy kerek, telt rátétfoltok uralják a díszít-
ményt, a terület kihasználása vált fontossá. Gondosan ügyeltek 
arra, hogy a barna alapbőrből közel azonos terület látszódjék ki 
mindenhol a rátétek közül. Ez a típus az egyetlen Somogy me-

15. Női ködmön. XIX. század 
második fele. NM 132.318. 

16. Női ködmön. XIX-XX. 
századfordulója. 
RRM 11552. 
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17. Női ködmön. XIX. század 
második fele. Csököly. 
NM 120.000. 

ШШ • 

18. Női ködmön. XIX. század 
vége. Csököly. RRM 4263. 

gyében, amely egy jól körülírható területhez köthető, három egy
máshoz közeli helységből származik a Nagyberek déli részéről. 
Ugyanezt a típust sejtjük egy korai leírás mögött: „A Buzsák, Tás
ka, Tót-Szent-Pál és Vajaskér faluk tótnyelvű lakossága... Öltözetük bőr
ből készült, tulipántos, sujtásos prémgalléros nehéz bőrbekecs, télen-nyá
ron egy szál gatya s lábukon szíjas bocskor". (CSÁKY E., 1895. 229.) 
Lehetséges hogy a nemzetiségi viselet különbözősége miatt tér
nek el felfogásban, díszítményeikben ennyire a többi Somogy 
megyei ködmöntípustól. 

Az archív felvételek adatai és a lelőhelyek alapján a római kato
likus és református női viselet különbsége a ködmönök díszített
ségében észrevehető, a különböző típusok hordását előnyben ré
szesítik. A nagyon színes, újabb, többnyire hímzett és barnára 
festett darabokhoz (a rövidderekú, a toldott aljú és telt rátétű tí
pus) inkább a katolikusok, míg a hagyományosabb fehér bőrű, vö
rös rátét virágosakhoz (sokszöghátú típus Csökölyben és környé
kén) pedig a reformátusok ragaszkodtak. Valószínű árnyaltabb 
volt a megkülönböztetés, hiszen Csökölyben is több típus megta
lálható. 
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Végül szólni kell még néhány egyes darabról, és néhány közlés 
okozta problémáról. Sehogyan sem illeszkednek bele az eddig be
mutatott ködmönök sorába, az adatok hiányáról pedig már szól
tunk. Példa az a Törökkopányból származó ködmön - amelyről 
archív felvételt is ismerünk (EF 57221.) -, jellegében sok palócos 
vonást őriz. Valószínű Malonyay Dezső (1912. XXV tábla) is ezt 
a darabot közli rajzban. Somogyi eredetűnek tartott két ködmön 
rajza is (1912. XXII-XXIII. tábla) tévesen került e megyéhez. 
Mindkettő lelőhelye Regöly, Tolna megye. A források értékelése 
és a tévedések kiigazítása azonban itt nem feladatunk. 

A férfiködmön létezéséről az árszabásokból értesülünk, azon
ban e ténynél többet nem tudunk meg róluk. Az archív fotókról 
ismert darabok (Korpád és Kisgyalán EF 65719., 65722., 65724. 
és 11549-11551.) díszítetlenek. Jellegtelen, kevés dísz található a 
Rippl-Rónai Múzeum két férfíködmönén is (RRM 3185. Nagya-

19. Ködmön háta. XIX-XX. 
századfordulója. Buzsák. 
RRM 9794. 
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20. Női kissuba válltányérja. 
XIX. század vége. Csököly. 
NM 70.875. 

21. Női kissuba háta aljának 
díszítése. XIX. század vége. 
Csököly. NM 70. 875. 

22. Rátétes bunda háta, alja 
díszítésének rajza. Szenna, 
1932. EF 66573. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le alapján. 

tád, RRM 2871. Mezőcsokonya). Mindegyik hosszabb az eddig 
leírt ködmönöknél, combközépig érők. Szabásuk jellegzetes, a há
tán karcsúsított, a vállvarrás a háta felső részére csúszik, toldott 
felül az eleje, körben fekete báránybőrrel prémezett. A két világ
háború közti időből származnak, ezért és a dísztelenség miatt a 
korábbi darabokra nem tudunk következtetni. 

A subák tárgyalását éppen Malonyay Dezső (1912. 176. 319. 
kép) közlésével kezdjük. Sajnálatos, hogy e darab nem került be a 
múzeumba, hiszen a kép alapján valószínű a legszebb Somogy 
megyei kissubát csodálhatnánk meg, mely Nagyatádról szárma
zik. Már történt hivatkozás egy archív fotó ködmönös alakjára, 
ugyanezen a képen láthatjuk (14. ábra) azt a csökölyi kis női su
bát, amelyet Gönyey Ebner Sándor szerzett meg a Néprajzi Mú
zeum számára. (21-22. ábra) Hímzése mellett a válltányér vörös 
irhájának díszesre vágott széle figyelemre méltó. A dunántúli su
bák jellegzetessége a hát aljának közepét díszítő egybefüggő rátét 
(SZEBÉNYIJ., 1981. 257.), hasonló fekszik ki félbevágva a váll
tányér szegélyénél. A női kissuba gallérja - mint másutt is - kör
gallér, és nem az egyben hagyott báránybőr. Valószínű az a bőr
ruha rész is egy suba aljának díszítése, amelyet a Rippl-Rónai 
Múzeum őriz (RRM 3177.). 

Archív fotóról (EF 66579.) ismerünk még egy rátétvirágokkal 
díszített férfisubát is, ennek előképe valószínű ködmön volt, hi
szen virágjainak formái csaknem azonosak. (22. ábra) Egyedi da
rab a megyében, de országosan is igen ritka. 

Somogy megyében a háta aljánál a középső rátétből még két vi
rág is indul. E díszítéseken megfigyelhető, ahogy a hajlított szárú, 
hímzett virágok a rátét rovására feldúsulnak. (21-22. ábra) 

A Somogy megyei szűcsmunka kutatása kevés esetben tudott 
olyan nyilvánvaló kérdésekre válaszolni, mint például: mi a be
mutatott típusok területi elterjedése, van-e köztük történeti-fejlő
dési sorrend, a készítők, szűcsközpontok, a használók, a viselés 
körülményei stb. Mégis a magyar szűcsmunkában kiemelt hely il
leti meg Somogy megyét. A feltalálható darabok gazdag díszíté
se, változatos típusaik, a motívumokban és a kompozíciókban 
megnyilvánuló sokszínűség bizonyítják ennek jogosságát. 

Torma László 
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A PARASZTI VISELET 
VÁLTOZÁSAI 

A XVIII-XX. SZÁZADBAN 

A viseletváltozás tényezői és periódusai 

A paraszti textilkultúra változása nyomon kísérte a nagy gazda
sági, társadalmi átalakulásokat, de a múló divatáramlatok is hatás
sal voltak rá. A vagyoni helyzet változásait általában némi késés
sel követte a ruházat átalakulása. Az elszegényedés okozhatta a 
korábbi házi készítésű darabok elővételét, divatosabbak elhagyá
sát. A divatáramlatok érintették a módosabb és szegényebb réte
geket is, néha a gazdasági körülményektől függetlenül. A közös
ség magáról vallott elképzelése az, hogy adott időben mivel kíván
ta kifejezni identitását, befolyásolhatta öltözetének átformálását. 

A honfoglalástól a XVII. század végéig 

E tanulmányban nem adhatok átfogó képet a somogyi köznép 
ruházatának alakulásáról a honfoglalás és a XVIII. század közötti 
évszázadokból. Csupán arra szeretnék utalni, hogy ezekben az év
századokban is sokat változott a ruházat, és mindez több fázisban 
történt. A honfoglaló magyar nők és férfiak ruházatának szerke
zete hasonló volt, csak a színben, övdíszekben, ékszerekben kü
lönböztek. (LÁSZLÓ GY., 1944.) A köznépi temetők a honfogla
lást követően szegényesek: az viszont egyértelmű, hogy hajkari
kák (pödrött végű, S-végű, csavart ezüst végű) pótolták a korábbi 
hajdíszeket, korongokat. A hajkarikák változatai mellett vas fá-
tyoltű, óngomb, gömbös végű fülbevalók kerültek elő, pl. a 
Főnyed-gólyásfai Árpád-kori temető női sírjaiból, a férfiakéból 
vassarkantyú, vaspatkó. (M. ARADI CS., 1998. 115-123.) Kapos
vár határában, a 6l-es útnál lévő, a XI-XV század között több
ször egymásra temetkezett rétegekben a női ékszerek széles vá
lasztéka került elő. Egyik sírban bíborfestésű, virágos hímzésű ru
hamaradványra bukkantak. A leggyakoribb leletekként a női sí
rokban az üvegpaszta gyöngyök és az S-végű hajkarikák (bronz, 

1. a. Leány haj- és pártaviselet 
a XV században. Kaposvár, 
6l-es út ásatásából. 
Sótonyi Mária rajza. 
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1. b. Leánypárták gyöngy ös-
flitteres dísszel a XV. század
ból. Kaposvár, 61-es út ásatá
sából. Sótonyi Mária rajza. 

2. „Szent Egyed búcsúja" 
Férfiruházat a somogyvári 
apátság kőfaragványáról a 
XI. századból. 
Lantos Miklós felvétele. 

ezüst, ólom) sokasága került elő. Utóbbi a haj fonására utal. Egyik 
XV századra datálható párta maradványain található hajrészek 
alapján megállapította az ásató régész, hogy a leányok középen el
választott, kibontott, leeresztett hajat viseltek, (1. a. ábra) amely 
fölött két oldalt egy-egy hajfonat lógott le. (BÁRDOS E., 1987. 
17.) A férfiak haját is fonták, minthogy férfisírokban is voltak haj
karikák. Gáborján Alice - ikonográfiái adatok alapján - állítja, 
hogy a férfiak hajának fonása honfoglalás kori örökség (1997. 
239-241.), de nyomai a XIX. század végéig vezetnek. (GARAY 
Á., 1911. 81-99.) A kaposvári 61-es út XI-XII. századi sírjaiban 
párták is előfordultak gyermek- és eladólányok sírjában, de főként 
a XV. századi rétegben. (BÁRDOS E., 1978. 187-234.) 

Magyarországon a XIII-XIV. századra a különböző szabad és 
nem szabad elemekből kialakult az egységes jobbágy osztály, a 
jobbágyokhoz hasonlóan a földesúri függésben élő városi polgár
ság. Ezek ruházata sokat változhatott a honfoglalás óta, alapvető
en átalakulhatott szerkezetében, összetételében, anyagában is. Át
vett európai hatásokat, jóllehet megőrzött keleties vonásokat ru
ha- és hajviseletében, mind az előkelők, mind a köznép köreiben. 
Ilyen volt a férfiaknál a fent említett fonott haj, illetve a leborot
vált fej tetején hagyott üstök is. Keleti örökségnek tartják a bőrki
készítés magyar módját is, (timsós-sós eljárás, majd faggyúval való 
bekenés, illetve timsós-szömörcés kezelésmód bizánci hatásra. 
(GÁBORJÁN A., 1991. 282-304., 1997. 236-248.) Keletről ho
zott hagyománynak vélik az elől csúcsban végződő, oldalt záródó 
bőrmellest, amelyet osztják, szamojéd sámánok öltözetében a 
XX. század elején még felleltek. Ilyent viseltek a somogyvári 
apátság XI. századi domborművének egyes férfialakjai, (2. ábra) a 
mellényüket még bőrrátétekkel is díszítették. Ha a kőfaragvány 
jelenete magyar vonatkozású, úgy ez a magyar szűcsművészet 
legkorábbi ábrázolása. (KRESZ M., 1979. 10-11.) 

A kora középkori felsőruházat jelesebb darabjairól a hatalmas
sági perek is szolgáltatnak adatokat módosabb jobbágyokkal kap
csolatban is. 1380-ban Igaion „palliumot" (felső köntös vagy kaf-
tánféle) és „tunikát" (övvel átfogott bő ing) vettek el egy jobbágy
tól. 1460-ban Bélcen több jobbágytól vettek el abroszt és kendő
féléket, „manutergiumokat", 16-16 forint értékű női szövetruhát és 
aranyövet. (SZABÓ I., 1969. 223. 222.) Nagyberényben 1513-
ban „kethent" is elvittek. Szentpálon a hatalmas rablás eredménye
ként a jobbágyok kára: „13 tunika wlgo kewtes" közül három kül
földi „pwrgumal" posztóból való volt, barna, veres és „paraszt" 
(sárga) színű is, a két süveg „pileus" közül egyik fekete birkabőr, 
másik széles posztóból való stb. (ZÁVODSZKY L., 1922. 389.) 
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Kubinyi András megállapítása szerint a parasztok gyakran visel
tek olyan anyagú és színű ruhát, mint a szegényebb köznemesek 
és a városi polgárok, mert a ruhaviseletet nem szabályozták úgy, 
mint a XVII- XVIII. századtól kezdve. (1984. 223-226.) A késő 
középkorban a helyi készítésű vászon és bőr ruhadarabok, a ma
gas színvonalú magyar fémművesség termékei (ékszerek, gom
bok, kapcsok) mellett a módosabb parasztok posztó, szövet ruhá
zata részben importból származhatott. A fémművesség színvona
láról a párták maradványai is árulkodnak. Bárdos Edith kaposvá
ri ásatása alapján a hajadonok bőrből, illetve szövetből való hom
lokpántra dolgozott pártáit díszítésük szerint három típusba so
rolta: a legkorábbi ezek közül a veretes bronzlemezekkel kirakott, 
későbbi a spirállal (ezüst, bronz) díszített gyöngyös, legkésőbbi a 
gyöngyös -flitteres párta. (1. b. ábra) Egyik XV századi párta 
bőrpántja alatt levél maradványok jelezték, hogy a párta alá még 
zöld szűzkoszorút is fontak a halott lány homlokára. Ebben az év
században gazdagabbakká váltak a sírleletek mindkét nem eseté
ben: ezt jelzik a gyűrűfélék, többféle karperec, ólom ruhadíszek, 
zománcozott és más övdíszek, sokféle ruhakapocs. A női hajvise
let változását jelzi a kontyra vagy fátyolra, vagy tekerodző kendő
re való tűfélék széles választéka, azaz: ólomgömb fejű, bronz, 
üveggyöngyös, nagy gömbös aranyozott, ezüst, (3. ábra) és filig
rán munkájú. E tűfélék mutatják, hogy a befont hajat már konty
ba tűzték fel. (BÁRDOS E., 1987. 3-32.) XX. századi nyomai pl. 
Csokonyavisontán is előfordultak fátyoltűként olcsóbb üveggyön
gyös kivitelben. (RRM 64. 208. 1-2.) 

A házivászon felsőruházattól a sokszínű 
parasztviseletekig 
A XVIII. század folyamán e területen a mezőgazdasági népes

ség ruházatához, háztartásához szükséges textilek alapanyaga há
zi szövésű kender- vagy lenvászon. A török hódítás utáni nehéz 
újrakezdés, a feudalizmus újbóli megerősödése következtében a 
viseletben elszegényedés jelei mutatkoztak a késő középkorhoz 
képest a volt hódoltsági területeken. Ez a házivászon alsó- és fel
ső ruházat általánosságát jelenti, amelyhez kevés más, kézműve
sek által készített alapanyagokból való ruhadarabok és kiegészítők 
járultak. A len termelésével és feldolgozásával leginkább Belső-
Somogy déli felének népe, a Nagyberek horvát falvai és néhány 
kuriális falu asszonyai foglalkoztak a kendermunka mellett. A me
gye többi területén (Külső-Somogy, Kapos-mente, Zselic) első
sorban kendervásznat készítettek. (SZOLNOKY L., 1972. 20-
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3. Ezüst és aranyozott bronz 
hajtűk, rezgőtűk a kaposvári 
6l-es út ásatásából. XV. szá
zad. Sótonyi Mária rajza. 



4. a. Süveges, rövid bőgatyás, 
dolmányos férfiviselet Hobol 
község 1768-as pecsétjén. 

4. b. Süveges földműves két-
ökrös fogattal, faboronával 
Hatvan (Somogyhatvan) köz
ség 173l-es pecsétjén. 

215.) Nyugat-Somogy falvaiban (Belső-Somogy déli fele, a 
Nagyberek és északnyugat Zselic néhány községe) - alakult ki és 
maradt fenn legtovább a paraszti szövés, másutt takácsokra hárult 
ez a munka az 1950-es évekig. 

A testet közvetlenül fedő alsó és felső ruhadarabok együttese: 
nőknél az ingümüg, imög, szoknya.péntöl, péntel vagy bikla. Dél-So-
mogyban a bikla a felső vászonszoknyát, a péntöl az alsószoknyát 
jelentette, másutt a legfelső alsószoknya neve kisbikla (Kadarkút), 
az alatta lévőké péntöl volt. (KERÉKGYÁRTÓ A, 1980. 70.) 
Észak-Somogyban apéntel, péntö a vászon felsőszoknya neve, alsó
ké ritkábban bikla, inkább alsópéntö. (JANKÓ J., 1902. 229.) Az in
get és a vászonszoknyát „fejér ruhának " emlegették, írták. Egy lo
pási per szerint 1761-ben a rablott „asszony fölingeket" Somogyvár 
határában odvas körtefába rejtették el. (MOL 623. IV 3. Opp. 
Marcali L 220 es.) A kifejezés felső inget jelent. Köznemes asszo
nyok vagyonleltáraiban ebben az időben rendszeresen „félingek" 
szerepeltek és egyúttal „asszonyi hosszú ümögök" is pl. Niklán, 
Nagyszakácsiban 1762-6 3-ban. (SML IV 1. y. Inventaria) A 
mernyei ispán feleségének 1796-ban 9 dhfélümögje maradt fenn, 
ebből kettő már gyolcsból (gyári pamut) készült. A mernyei hajdú 
halálakor első feleségének hozományaként 12 db hosszúinget je
gyeztek fel. (SML IX. 603. Mernyei urad. Orphanalia) A Dráva
mentén Csorba József írta le a nők hosszúingét, mely elől nyitott 
a mellkas aljáig, „galanddal" volt csak összekötve, kifogásolta, 
hogy a nagy hasíték miatt „duzzadt emlőjüket... alig takarva" viselik 
ezt a ruhadarabot. További soraiból úgy tűnik, hogy a hosszúing 
alsó része ekkor még felsőszoknyaként szolgált, amelyet hátul sok 
ráncba szedtek és színes vagy festetlen kötényt tettek elé. (1857. 
91.) A Sió, Sárvíz mentén a vászon felsőszoknya rövid, épp térd 
alá ért. A hagyományőrzőbb dél-somogyi területeken hosszabb, 
legalább a lábszárközepet verte. Vitali J. B. arról is megemléke
zett, hogy a dél-somogyiak ünnepen és hétköznap is tisztán vá
szonban járnak. (1828. 83.) Valószínű a fiatal férfiak gatyája a 
XVIII. században rövidebb volt, mint később, alig ért térden alul. 
Ezt mutatja 1768-ból Hobol községi pecsétjén (4. a. ábra) egy sü
veges, dolmányos, bőgatyás kaszás férfi is. (BEZEREDY GY, 
1996. 105.) Egy 1850-ben Mesztegnyőn készített grafikán fején 
kosárral, vállán kapával menetelő asszonyon épp bokája fölé érő 
alsószoknya látható, kötényét és felső pendelyét elölről feltűrte. 
(5. ábra) Hétköznapi öltözékben van, mezítláb, inge bő ujjú, felet
te szűk mellény. A belső-somogyi falvakban a vászon felsőszok
nyáknak biedermeier, illetve klasszicista hatásra feljebb került a 
derékszegő pántja a csípő vonalánál. így volt még 1860-ban is: 
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„ Visonta, Csokonya, Rinyaújlak, Görgeteg helységekben a nőneműek nem 
a derekukon, hanem azon fölül a mell kosarán kötik meg szoknyájukat 
(bikla) és kötényüket (elekötő)... " (BARLA SZABÓ I., 1860. 292.) A 
fennmaradt, e korból való tárgyak bizonyítják, hogy ezeknek a 
bikláknak a derékszegése a kebele, melle, pártázata szélesebb is volt, 
mint a későbbi szoknyáké, s a hozzávaló felső rövid ingek derekát 
is rövidebbre vették, nem ért le a derékig. A Dráva-menti horvá
toknál a bikla közvetlen a mell alá került fel. (6. ábra) A XVIII. 
század folyamán a nők ünnepi és hétköznapi köténye, a fejükre 
tett kendőféléik, vállkendőjük is vászonból készülhetett. Színes 
csak a lányok pártájának, a fiatalasszonyok fej kötőjének egyes al
kotórészei, pántlikáik, ékszereik, kabátféléjük dísze, lábbelijük le
hetett. Vászonból való, esetleg festett vászonból majd kékfestőből 
készülhetett eleinte a mellényféle. Parasztasszony okon a reform
kori rajzokon már színes mellények láthatók országszerte, fiatalo
ké kék vagy piros, idősebbeké fekete. 

A férfiak felsőruházatának alapját adta a vászonból való ing és 
gatya együttes, fehér ruhaként tartották számon hagyatékban, bére
sek, pásztorok, inasok, iparos legények szerződésében is. Télen 
duplán vették fel, tehát alsónak és felsőnek is számíthatott. Sem 
nőknél, sem férfiaknál nem volt a XX. századig kifejezetten háló
ruhának szánt ruhadarab, kivételt a férfiak hálósipkája jelentett, 
amelyről Jankó János írt. (1902. 226) A XIX. század elején 
Nagyváty János említi az 1800-as évek elején írt levelében, hogy 
a csurgói parasztok ruházata jóformán csak vászongatyából és 
ingből, szűrből és bocskorból áll. (CSIRE I., 1907. 11.) A gatya 
elé helyenként vászon kötényt, elékötot vagy elekötot tettek, s eset
leg nyakravalójuk is vászonból készült. A szabatlan, szögletes da
rabokból varrt, kézelő nélküli, később sípujjú ingeknek nevezett rö-
vidderekú forma volt az általános, ilyent egy mesztegnyői kisfiún 
láthatunk 1850-ből való rajzon. (KRESZ M., 1956. 25.) (8. a-b. 
ábra) Hordták parasztok, pásztorok is. A gatyák mindenesetre 
szűkebbek voltak, mint a XIX. század második felében, lábszár
középig vagy még lejjebb értek (7. a. ábra), némelyiken látszik, 
hogy alja rojtos. Az ünnepi ingeket díszíthették ekkor már. Egyik 
szolgalegény 1778-ban Istvándiban annyira áhítozott egy „tsipkés 
ümögre", hogy képes volt érte hamisan vallani. (MOL P 623 IX. k. 
1. sz. VI., KNÉZY J , 1996. 371-389.) 

A XVIII. században a fehér ruha együtteseket más, kézműve
sek által készített viseletdarabok és viselet kiegészítők tették telje
sebbé. A ruházattal és ruházati nyersanyagok előállításával foglal
kozó mesterek ebben az időben szinte minden társadalmi réteg 
számára dolgoztak. Az árjegyzékek olykor megnevezik, mely tár-

5. Mezőre ételt vivő fiatal
asszony bő ujjú ingben, mel
lényben, feltűzött szoknyával 
és köténnyel. Mesztegnyo 
1850. Ujházy Ferenc rajza 
alapján. 
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6. Horvát nők vasárnapi öltö
zékben a templom előtt. 
Lakócsa, 1927. EF 57 014. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 

sadalmi csoportnak szánták a kérdéses darabot (pl. „közönséges ko
csisnak... szolgalegénynek... béresnek... halásznak való..."). Az 1712. évi 
Somogy megyei vámtarifa jelentős posztó és más szövött ruha
anyag behozatalának szükségességéről tanúskodott, de még a 
helyben készített vászon, gyapjúkészletek is kiegészítésre szorul
tak ebben az évben. A finomabb külföldi selymek, posztók mel
lett még a szűrszabók abaposztója is máshonnan került ide. Ho
zattak még kikészített bőrt is, de kész árukat is. {szűr, mente, dol
mány, köpönyeg, kalpag, csizma, salavárdi, rácz zobon, csajtár, fekete 
söveg - SML Prot. cong. IV. 1. a.). Ahogy a megye gazdaságának 
újjáépítése nagy lendületet vett, iparosok költöztek be, kevesebb 
behozatalra szorult e terület ruhaanyagfélében, kész ruhában. 
1737-ben a vármegye már elég részletesen foglalkozott a varga (ci-
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pész), süveges, szabó (vasárműves), bocskorkészítő, tobakos, szűcs, takács, 
szabó, szűrszabó mesterek készítette termékek árazásával. Helyi jel
legzetességnek számított a kaposi és pécsi csizma. (SML IV 1. b. 
Prot. gen. et part. 518.) 1743-ban a csizmadiák munkáit jobban 
részletezték, a vargák között megkülönböztettek német és magyar 
mestereket. 1744-ben a „szűrharisnya szövők" munkáinak árát is 
meghatározták Somogyban (SML IV 1. b. 1743. 1945. p. 1744. 
718.), 1759-ben a gombkötők, kalaposok termékeit is figyelemmel 
kísérték, a szabók közül pedig a németszabókét. (SML IV 1. a. 1759 
-1818. 170.) Ezektől a mesterektől ebben az időben szűrt, szűr
dolmányt, süveget, bocskort rendszeresen, de esetenként más ru
hafélét és lábbelit is vásároltak a jobbágyok, zsellérek. A lopási pe
rekben találunk ebből az időből a legtöbb adatot e felső ruhaféle
ségekre: 1773-ban Nagymartonban egyik tanú kamrájából „öreg 
szűrt", másiknak földpincéjéből „fél viselt ködmenpruszlit" loptak el. 
(MOL P 235. 137. Acta juris g. et с) 1769-ben a tilosban állatokat 
legeltető csurgói jobbágyoktól a pandúrok zálogként és megszé
gyenítésként többek között egy dolmányszűrt, egy hosszú szűrt 
vettek el. (MOL P 275. D IV 38. b. 72. es.) A dolmány csípőig 
vagy azon alul érő, már a hódoltság korában általános, keleties di
vatú, elől nyitott posztóujjas a köznép számára aba- vagy szűr
posztóból. (4. a. ábra) A mente ehhez hasonló, olykor a dolmány
nál finomabb anyagú, bélelt, prémezett, mindenesetre nagyobb, 
mint a dolmány, felette viselték. Köznemesekét, de még az értel
miségiekét is nemesebb anyagokból varrták, zsinórozással, ara
nyozással, díszes gombokkal, finom béléssel, prémmel díszítve, 
még ha nem is voltak gazdagok. A barcsi nótárius ruhabeli hagya
tékában szerepeltek 1804-ben: „1 db fél viselt posztó mente nyestre, 1 
világoskék posztónadrág fekete zsinórra, 1 zöld posztó mente aranyra, 4 
pikét laibli..., 1 Raithósen, 2 hálósüveg, 1 nadrágbélés flanelből, 2 kalap, 
2 pár csizma..., 1 köpönyeg fél viselt, 1 háti bunda, 1 szőr tarisznya.... 
haj fodorító vas". (MOL P 623. IV 10. sz. B.) Kiss Sámuel szerint 
a parasztok ruházatához az alsó és felső fehér ruhán kívül télen át 
a ködmön, az 5-6 éven át is viselt öregszűr és a „laibli, purutzli" 
(mellény, vagy ujjas alsókabát) is általában hozzátartozott már. 
(1822. 39.) A beköltözött németekkel együtt afbstő, későbbi nevü
kön kékfestő mesterek tevékenysége is elterjedt a XVIII. század 
második felében. (DOMONKOS O., 1964. 121-154., 1977-78. 
183-257.) A németek után a magyar parasztok is kezdték egyes 
ruhadarabjaikat festetni. 1778-ban a Festetics uradalom Tikosra 
szerződtetett fóstőt, aki termékein kívül „akárminemű portékával is 
kereskedhetett". (PETÁNOVICS K., 1981. 92.) 1809-ben egy fel-
sőmocsoládi konyhalánynak már kék kötény és keszkenő is szere-
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7. a. Szőlőmunkás kiskalap-
ban, zsinórozott ujjasban, bő-
gatyában Kisberény község 
1851. évi pecsétjén. 

7. b. Süveges szántóemberek 
Istvándi pecsétjén. XVIII. 
század. 

pelt a fizetésében (SML XIII. 17.), s ugyanebben az évben Mikii 
Bözsi ládájában a rablott holmik között találtak egy új kék kendőt 
és két kék kötényt. (GÖNCZI E, 1942 a. 234.) 

A XVIII. század folyamán a változások a férfiaknál a fejfedők 
alakulásában (süveg-kalapváltás), újféle lábbelik átvételében, a 
felső ruházatot kiegészítő kabátfélék sokféleségének kialakulásá
ban indult meg. Viszonylag gyorsan történt a parasztok, pászto
rok körében a posztósüveg elhagyása. Még a XVIII. században a 
nemesi ünnepi viseletnek is fontos része - az árszabások szerint. 
Volt „fodros, kettős vagy dupla, hármas" süveg több méretben (1759, 
1814) (4. a., 7. b. ábra). Legtovább az uradalmak béresei, {„szolgá
nak való közönséges söveg,r) kinti munkán foglalkoztatott kocsisai 
hordták, és kapták konvenciójukban. A nagyobb uradalmakban a 
birtokos család címere is látható az alkalmazottak süvegén még a 
reformkor végén is. A téli viselet részét képező prémes szélű, de 
valójában felhajtott szélű posztósapkát, a „bagósüveget" emlegeti 
Kövér János plébános Vörsről - a História domusban 1813 körül 
- az új templom építésekor feltárt temető férficsontvázain látta e 
süveg maradványait. A Balaton-mellékén kívül fekete, belül fehér 
prémes bagósüvegre emlékeztek a XIX. század végén, de éppen 
Vörs környékén emlegették a vidrabőrös sapkát is, másutt ne
mez-, vagy prémszegélyű kerek posztósapkát. (JANKÓ J., 1902. 
224.) A kalap viselésére a pásztorok előbb áttértek, mint a parasz
tok. Az egyszerűbb anyagúakat tudták csak megvenni, vagy kap
ták konvencióba: „közönséges szőrből készült alatson ésgömbölű tetejű 
nagyobb kalap" 1814-ből. 1805-ben Lakatos Mártony uradalmi ka
nász hagyatékában már egy új és egy régi kalap maradt 
Drávaszentesen. (MOL 623 IV 24. sz. B. 150. cs.) Ekkor már ál
talános az árjegyzékek tanúsága szerint, hogy a fiúgyermeknek 
mielőbb megvették a kalapot, nemcsak 12-13 évesnek, de még ki
sebbnek is. (SML IV 1. a. 1814). A cilinder formájú Subri kalap 
látható egy 1837-ben a bajomi kanászról színes ábrán (vö. 177. 
oldal, 3. ábra). Ilyen szerepel még Szemlér Mihálynak Patkó Pis
ta betyárról Mikén 1859-ben rajzolt képén is. (9. ábra) Ez van egy 
juhászról 1862-ben festett portrén. (UJHÁZY E, 1862. 268.) Jan
kó János szerint a szigetváriaknak „A csökli kalaphoz " címzett kocs
mája még cilinder formájú cégért hordozott a XIX. század végén. 
(1902. 224.) A szélesebb karimájú nagy kalapok váltak azután di
vatossá. A Helytartótanács 1812-ben még tiltotta a nagykarimájú, 
széles kalapok készítését, amelyet eleinte inkább fiatal emberek 
hordhattak. (KRESZ M., 1956. 38.) Talán az 1850-es évektől kez
dett hódítani a keskeny, 2-3 cm-es szélű, kis kerek csúcsos tetejű 
kalap. (KRESZ M., 1956.1. 66.) A legkisebbeket Külső-Somogy-
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ban, Törökkoppány (HOFER T., 1954. 294-303.) és Karád kör
nyékén, a Kapos-mente falvaiban (15. ábra) és a Zselicben élő pa
rasztok kedvelték még a XX. század elején is. A polgárosodottabb 
helyeken kissé szélesebb karimájú és benyomott tetejű kalapokkal 
tűntek fel, ezeket nevezték gazdakalapnak is. A somogyiak XX. 
századi visszaemlékezései kétféle marha- vagy ökörbőrből való 
bocskorról szólnak: a szükség esetén házilag is megfelelő bőrda
rabból bőrszíjakkal összefűzhető kancabocskorról beszélnek, vala
mint a YmiôàoXtzhh fedeles bocskorról, melyet csak kézműves tudott 
előállítani. A férfiak a bocskor alá vászonkapcát vettek fel és felte
kerték a térdükig, a nők ehelyett térdig érő kötött kapcát húztak 
bele. A bocskorviselés fénykorában a formák szélesebb választéka 
állt rendelkezésre: 1759-ben kétféle „bőrkapcát, bocskorcipőt, oldal-és 
hasabocskort" áraztak. 1793 és 1814 között szerepelt a termékek kö
zött „cipó-, oldal- vagy számos-, valamint májbocskor", bocskorszíj és 
bocskortalp is. (SML IV. 1. a. 1759. 1793. 1814.) A vargák ezenkí
vül saru- és bakancsfélét is készítettek. A saru bőre puha volt, szá
ra térdig ért, talpát és fejét kívül varrták össze, talpa vastagabbra 
készült, mint a csizmáé. Legmagasabb szára „halásznak való nagy 
sarunak " volt, ezenkívül még háromféle méretű sarut, a bőrkapcát 
és a „topánkat" (bakancsszerű, rövidszárú, oldalt fűzős) áraztak 
1814-ben. (SML IV. 1. a. 1759. 1814.) Béres, pásztor és más sza
badban dolgozó alkalmazottak bérében bocskor szerepelt. A XIX. 
század elején még úgy tartották, hogy Zalában, Baranyában, de 
Somogyban is általános a bocskorviselet. (KISS S., 1822. 35-45.) 
Nagyváty János a csurgói parasztokkal kapcsolatban arról is meg
emlékezett, hogy szilfa héjából nyárra bocskort fűznek. (CSIRE 
I., 1907. 11.) A reformkori grafikákon már inkább csizmában áb
rázolták a pásztorokat, de az 1850-es években ez már általános. A 
süvegesek posztócsizmákat is gyártottak (kapca 1759-ből és söveg 
csizma, vagy fekete botos 1814-ből). A csizmadiák a tehén bőrből va
ló csizmákat szánták elsősorban pásztoroknak, parasztoknak, de 
bakancsot, papucsot is készítettek. 1814-ben pl. „egypár tehén bőr-
bül készült legnagyobb férfi csizma cselédnek" kifejezés mutatja, hogy 
már a cselédek is kezdték viselni. A parasztasszonyok lábbelijéről 
a bocskoron, kapcán és csizmán kívül alig tudunk valamit e kor
szakból. Gálosi József mernyei ispán özvegyének 1797-ből egy-
egy pár papucsa és kapcája maradt fenn. Bátor László mernyei 
hajdú második feleségének hozományában 1813-ban két pár 
„czipellot" találtak, az első feleség után két pár új „czipellő,'> és egy 
pár csizma maradt. (SML XI. 603. Orphanalia) 1858-ban a házi
cseléd lányok bérükben a Balaton mentén egy pár új csizmát és 
egy pár magas sarkú cipőt kértek. (Vas. Ü. 1858. 6. sz. 501.) 

8.a. Derekatlan férfiing „síp
ujjú ing". XIX. század köze
pe. Csököly. RRM 235. 

8.b. Sípujjú ing részlete. 
Csököly. XIX. század közepe. 
RRM 235. 
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9. Patkó Pista 1859-ben Mi
kén. Szemlér Mihály színezett 
krétarajza. 

A felső kabátfélék közül kevesebbet tudunk a parasztok, pász
torok által használt hosszú bundákról, csak 1812 után szerepelnek 
árszabásokban. Bredetzky is, (1803.) Bright is cigányvajdán látott 
cifra bundát (1815. 47.), Berzsenyi viszont 1809-ben száz forintos 
bundákat emlegetett és 70-80 forintos cifra ködmönöket. 
(KRESZ M., 1956. 36.) Aránylag szépen állnak rendelkezésre írá
sos feljegyzések a szűcsök árukészletébe tartozó kisbundáról, köd-
mönről árszabásokban: „fejér nyakas, fekete prémmel..., cifrázott köd
mön" kisebb-nagyobb „öregebb'''' is szerepelt. Dolgoztak juh, bá
rány, hasi bárány, farkas és vidrabőrrel. Kucsmát, vidrabor sap-

216 



kát, „ujjatlan ködmönt" azaz mellényt is áraztak a fent említett lim-
itációban. Rövid kisbundája, ködmöne lehetett férfinak, nőnek is. 
1793-ban rókamállal prémezett „asszonyi hosszú mente" az egyik leg
drágább darab 15 forint, viszont prém nélküli ködmön vagy 
„bugya" csak 2 forint, de az egyszerű köznépnek való női, férfi 
„ködmenpruszli" csak 1 forint. (DOMONKOS O., 1991. 716.) Hí
resek voltak a kaposvári, csurgói, marcali, atádi, böhönyei, (EA 
5374) karádi, szakcsi szűcsök cifra ködmönei. Egy 1850-es évek
ből származó dagerrotypián a csurgói jobbágy bírón vállra vetett 
szűre alatt fekete prémes hosszúbunda látszik. (RRM F 7974.) 
Dél-Somogyban a magyaroknál derék fölé érő nagyon rövid női 
ködmönök fordultak elő abban az időben, amikor a szoknyaderék 
is a mell alá került. Barla Szabó István kifogásolta is, hogy e na
gyon cifrára kivarrott, de nagyon kurta ködmön egészségtelen, 
mert sem a gyomrot, sem a hát egy részét nem fedi. (1860. ^92.) 
A kisbunda alsó széleit, elejét, hátát szattyánbőr rátéttel díszítet
ték és selyemmel hímezték. Hosszú ideig fehér, nyers volt az alap
színe. Ezt őrizték meg a zselici, belső-somogyi reformátusok a 
XIX. század végéig, a gyászolóknak tiszta fehér ködmöne lehetett, 
fehér vagy nyers színű rátéttel. Mind a fehér alapszínű ködmö
nök, mind a fehér alapszínű pásztor- és parasztszűrök tekinteté
ben a Belső-Somogy déli felében (Szigetvidék, Rinya-mente, 
Csurgó környéke) és a Zselicben élő reformátusok egységesnek 
tűnnek. A katolikusok, és főképp a külső-somogyiak, a Nagybe
rekben élők a barnás alapszínű ködmönt kedvelték később: sárgát, 
vörösessárgátgubacsost, vagy egész sötétbarnát, ezeken gyapjúvar
rás is előfordul. Ujjatlan bőrmellest is készítettek e szűcsök, de a 
Kapos-mentén házilag is gyártották. Jankó János feljegyzése sze
rint a nők ködmöne jegy ajándék volt (1902. 225.), ezt Gönczi Fe
renc is feljegyezte egy gigei női ködmönnel kapcsolatban. Fiúgye
reknek apja, nagyapja, általában a gazda vette meg vásáron a dol
mányszűrt, ködment, kalapot. XX. századi adatok szerint szűcs 
készítette - nevezetesen a gigei Mózsi zsidó - a csökölyi férfiak és 
környékbeliek pl. hedrehelyiek fehér abaposztóból majd flanell-
ből való mellényét, színes bőrrátéttel (Csökölyben inkább barna, 
Hedrehelyen vörös), nagy kerek rézgombokkal a baloldalon. (EF 
111992-3.) A Balaton-mellékén is emlegették, hogy a XIX. szá
zad végi fekete mellényeket fehér alapszínű, de piros bőrrátéttel 
díszített mellényfélék előzték meg. (JANKÓ J., 1902. 226.) Az 
asszonyok tovább hordták a ködmönöket, mint a férfiak, akik ha
marabb áttértek a különféle szövet-, posztókabátok viselésére, de 
a szűrhöz sokáig ragaszkodtak. 

10. A fül mögött „sodrékba" 
pödört hajú, idős lábodi pa
rasztember, Csire István 
(1824-1917) 1910 körül. 
Garay Ákos felvétele alapján. 

11. Molnár József számadóju
hász „nagygombos hajjal" az 
1880-as években. Gyótapusz-
ta. Garay Ákos rajza alapján. 
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A XIX. század elején készített ábrázolások a szűrökről sokkal 
többet elárulnak, mint a korábbi írott források, bár főként csak az 
ünnepi szűröket örökítették meg. Hosszú ujjú, bebújós, esetleg 
csuklyába kötött gallérú, valamint oldaltoldással megbővített de
rekú, befenekelt ujjú, vállra vetve viselt és a pèlerin formájú szűr 
volt az a három fő típus, amely a XIX. század elején gyakori lehe
tett. Táji változatai között megemlítendő, hogy Külső-Somogy-
ban kék posztó rátétes, másfelé vörös és fekete posztórátétes szű
röket kedveltek. (CSORBA J., 1857. 91-93.) Módosabb gazdák 
hagyatékában több szűr is maradt fenn. A legszegényebbek dol
mányszűrrel kellett, hogy megelégedjenek. A díszítés korlátozása a 
vásárra vitt darabokra vonatkozott, nem a megrendelésre készítet
tekre, (1793. évi árszabás: „sem az hosszú szűrökben, sem szűrdolmány
okban az egy szegélen és sodráson kívül semminemű tzifra ne találtassék". 
(DOMONKOS O., 1991. 709.) Még 1812-13-ban is tilalmazzák a 
dunántúli megyék a szűrök cifrázását. (GÖNCZI E, 1942. 
268-272.) De főképp a szabadabb életű pásztor fiatalok divatot 
diktáltak e téren. Somogyból már 1815-ből van adat kivarrott 
szűrre. (KRESZ M., 1956. I. 60., GYÖRFFY I., 1926. 49-61., 
1930.) Az 1830 és 1862 között készült szűrábrázolásokon mind ün
nepi és fehér alapszínű darabok láthatók: befenekelt ujjúak, ritkáb
ban hosszúujjúak, csuklyásak. Csak a XX. század elejéről fennma
radt szűrökből és a XX. század első felében készült fényképekről 
szerezhettünk tudomást a hétköznapi, köztük a barna, szürke alap
színű szűrök formáiról. Az 1837-ből való befenekelt ujjú pásztor
szűrön több a piros posztórátét, mint a varrott dísz (Erdődi 
Sándor bajomi kanászt ábrázoló képen, 177. oldal, 3. ábra). Patkó 
Pista 1859-ből ismert, befenekelt ujjú szűréhez teljesen hasonlót 
használtak a XX. század elején is a pásztorok. (9. ábra) A paraszt
gazdák is többnyire ilyen szabásút, de sokkal visszafogottabb dí
szítésűt viseltek. Egy csurgói bíróról az 1850-es években készült 
dagerrotípián jól látható egy ún. pógárszűr. Szabása és díszítése 
azonos egy jóval későbbi, a XX. század elején Lakócsán horvát pa
rasztember által még hordott, sellyei mester által készített szűrrel 
(MMgM 68. 20. 1.), valamint a Csököly és Szenna környékén vi
selt befenekelt ujjú parasztszűrökével. Jóllehet Dunántúlon a pá
pai, veszprémi, keszthelyi szűrszabók voltak a leghíresebbek, je
lentős vásározási körzetük volt a kaposvári, marcali, csurgói, 
csokonyai, atádi, karádi, szakcsi, sellyei mestereknek is. 

Aránylag kevés az adat a menték viseléséről, amelyet a XVIII. 
század folyamán az ún. vásáros szabóktól vettek, de később szű
csöktől is, mert a prémezését ők végezték el. „Főrendnek öreg men
te'" kitétel jelzi, hogy 1759-ben főnemesek, „szolgarendnek fejér bé-
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12. „Gombos" hajú, idős em
ber. Kisgyalán, 1910 körül. 
Garay Ákos felvétele alapján. 



léssel, és fekete birkával prémezett mente" - megfogalmazás uradalmi 
alkalmazottra utal, de parasztemberek is hordták. (SML IV. 1. a. 
1759.) Köznemes asszonyok ruhatárából el nem maradhatott a 
XVIII. század második felében, később módosabb parasztasz-
szonyokéból sem. Bátor László hajdú felesége Mernyén 1813. évi 
leltár szerint viselt „rókás mentét". (SML IX. 603.) 

A szűrdolmányt, mentét, ködmönt hamarosan finomabb, he
lyenként olcsóbb posztóból, szövetből gyártott kabátfélék: dolmá
nyok, menték, szalavárdik és lajblik kezdték kiszorítani, amelyeket 
német-, vásáros- és váltómüves-, sőt asszonyruha szabók készítet
tek, ugyanígy a posztónadrágokat, szövetszoknyákat is. A magya
ros divatnak megfelelően szőr zsinórozásúak voltak a posztókabát-
és nadrágfélék a XVIII. században. Inkább a módosabb parasztok 
kezdték viselni a megye északkeleti felében a XIX. század elejétől. 
(7. a. ábra) Csorba József szerint 1840-50-ben Igal környékén a 
férfiak posztósabbak, azaz előbb rátértek a posztónadrág, dol
mány, illetve mándli, puruszli, lajbi együttesek használatára - ele
inte a téli időszakban és ünnepen -, mint a megye nyugati, déli fe
lében élők. (1857. 92.) A németszabók árusította ujjas és ujjatlan 
és paszományos köpönyegek, plundra, kamisol vagy belső dolmány, 
rokolor, paszományos köpönyeg, asszonyszoknya, gyerekzubbony, férfinak 
valóstafrag, házi kabátnak számító rékli (SML IV. 1. a. 1759) a köz
nemeseken, városi polgárokon kívül a magasabb beosztású uradal
mi alkalmazottakhoz is eljutottak. Lovászok, parádéskocsisok, bel
ső cselédek bérükben a Festetics birtokokon 1780-8l-ben kaptak 
lajbit, ujjas lajbit, kaputot, kaput ujjast, nadrágot, kalpagot, 
Stahlkittölt. Utóbbi vászon munkaköpenyt jelenthetett. (KNÉZY 
J., 1997. 151.) Árusítottak magyar köpönyeget is. A bivalypásztorok 
egyikén egy 1855-ből való festményen rézgombokkal tűzött bő 
rajthúzlis posztónadrág látható, a másikon bőgatya. (PRONAY 
G., 1855. 22.) Somogyból nincs erre adat. Előbb viselték a posztó
nadrágot és németes szabású kabátokat a megye jobb módú német 
parasztjai is, mint a magyarok. Berzsenyi rosszallóan nyilatkozott 
a korábbi viselet változásáról, kifogásolta a „fényűzésre való hajlan
dóságot", nevezetesen „...a legények ...külföldi selyem nyakravalókat, 
külföldi tarka és erőtlen szövetekből való mellényeket kezdenek viselni. " 
(KRESZ M., 1956. 30.) A nagyméretű fekete selyem nyakravaló
kat minden pásztorábrázoláson láthatjuk az 1850 és 1862 között 
készített képeken. A lajbik, mellények, puruszlik színe a fehér vá-
szongatyát viselő pásztoroknál eleinte kék, kékesszürke és fehér is, 13. Párta maradványai az 
1860 körül már inkább fekete: „a férfiak mellénye fekete posztóból áll, 1700-as végek végén eltemé-
melynek egész hátán különféle cifraságok vannak kivarrva fekete selyem- tett lány sírjából Tab. 
mel, a nyakkendő fekete selyem... " (UJHÁZY E, 1862. 268.) RRM 75. 68. 1. 
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14. Eladó lány. Haja két copf
ba fonva, két színű pántliká
val. Ünnepi ruhája csipkés 
szélű bokrosingből, vállken-
dőből, sötét alapú pettyes szok
nyából és fekete kötényből áll. 
Gomba, 1905. EF 7381. 
Forgách Károly felvétele 

A XIX. század elejétől kezdve a női vászon felsőruházat anya
gában, díszítésében is sor került a gyári anyagok bevitelére, alkal
mazására. Az ünnepi ing ujját fehér vászon helyett & gyolcs, moll, 
patyolat pótolta, a dereka még megmaradt a házi szövésű vászon
ból. Vászonkendő helyett sifonból, selyemből, kékfestőből való 
fej- és vállkeszkenők is megjelentek a fiatalabbak ruházatában és a 
leányok pántlikái, szalagjai, viselet kiegészítői finomabbak és szí
nesebbek lettek. Tehát a felső látható, feltűnő darabokat, részeket 
váltották fel eleinte azonos színű, de finomabb, újabb anyagokból 
varrtakból. Richard Bright (1815/1970. 87.) Csokonyán házi szö
vésű női ingről emlékezett meg, amelynek viszont mollból varrták 
az ujját és a leányok fehér pántlikái is megnyerték a tetszését. A 
színes kiegészítők minőségére érdekes idézni kaposvári kereskedő 
1775-ből való leltárának készletéből: (KANYAR J., 1967. 124.) 
„parasztfátyol fekete és fehér színben... parasztasszonynak való fejtartó... 
asszonynak való parasztöv... kék és fehér gyolcs, patyolat, ...párta, külön
féle keszkenők, ...fekete vagy vörös szőrpántlika... cifrabársony nyakszorí
tó... fűzött gyöngy nyakszorító... keszkenő sarkára való csipke... fekete és 
fehér cérna... rézgomb... ezüst karikagyűrű,... sárga gombostű... " A feke
te és vörös színek ekkor még elsősorban a fiatalság színei, képvi
selve vannak ebben a leltárban is. 

A XIX. század folyamán a férfiak hajviseletében különböző di
vatok érvényesültek. Az üstök viselését egyenlőre csak szólás
mondásaink bizonyítják. A nőkhöz hasonlóan a férfiak sem nyír
ták hajukat, hanem leeresztve, vagy befonva, vagy fürtbe sodorva 
viselték. Belső-Somogyban a kisfiúk haját is befonták, másutt ál
talában csak a 16-17 évesekét. Rendszerint a megzsírozott hajat 
felül középen kettéválasztották a halántékon, a fül felett megfon
ták s a két fonatot lelógatták, mint ez Tolna megyében még divat 
volt. Ugyanezt tették sokfelé Somogyban a lelógatott, megsodort 
hajjalsodrékkal pásztorok, gazdák is, amelyet fekete zsineggel meg
kötöttek (10. ábra), vagy a fülre tettek három ágból font hajból 
alakított kerek csomót,gombot (11. ábra), vagy a fül alatt vagy mö
gött kötötték gombba. (12. ábra) Gazdák körében is elterjedt a há
tul, középen, lent három ágból egy fonatban megfont és a fej búb
jára fésűvel rögzített bubócás haj. (Orda.) A be nem font hajat 
eresztöttnek mondták Somogyban, a félig hosszúra megnyírtat ke
rített, honi vagy pásztoros hajnak nevezték. (GARAY A., 1911. 81-
99.) 1850 utáni pásztorábrázolásokon, de pásztorfaragások alakja
in is kilóg kétoldalt a kalap alatt a sodort vagy megfont hajfürt. 
Befonhatták az egészet, vagy csak elől egy-egy hajcsomót. 1848-
ban a nemzeti hadseregbe jelentkezőknek lenyírták a fonatait, ez
után már a többség nem növesztette meg, de előfordult olykor 
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volt huszárok esetében, pásztoroknál, ritkábban hagyománytartó 
parasztgazdáknál is a XX. század elejéig. A reformkori ábrázolá
sokon rendszerint fiatal férfiakat látunk, arcuk borotvált, néme
lyiknek pödrött bajusza van, másoknak nem. Az 1848-as forrada
lom után divat lett a Kossuth-szakáll viselet, különösen a kálomis
táknál. 

A XIX. század folyamán tűnt el fokozatosan a párta a somogyi 
leányok viseletéből. A fent idézett 1775-ből való bolti leltárban ta
láltak pártát is. Tabon a régi 1755-ben épült templom melletti 
XVIII. századi temetőben kendervászon tekercsre alapozott párta 
két darabja került elő (RRM 75. 68. 1. 1-2.), melynek felső felüle
tére fémszálas, fiitteres, kék gyöngyös díszítést vittek fel. (13. áb
ra) Bárdos Edith XV-XVI. századi homlokpántos pártákkal roko-
nította. Az 1840-es években még általános lehetett a pártaviselet, 
mivel az 1857-ben ezt olvassuk: „vasárnap különbféle pántlikával -
szalaggal ékesítve pártát tesznek fejökre" a lányok, de már újabb divat 
is terjedt ekkor: „a fiatalabbak hordoznak még bársony homlokkötőt is". 
Más adatok szerint eztpintlinek is nevezték. (CSORBA J , 1857. 
91 , KERÉKGYÁRTÓ A, 1937. 83.) Malonyay Dezső népmű
vészeti kötetében a szennai lányok homlokán ilyen pintlit lehet 
még látni. (1912. 115.235. kép) Később eltűnnek a homlokpántos 
pártára vonatkozó adatok. Hajpántok, díszes csatok és más hajdí-

15. Gölleiek a katolikus temp
lom előtt, 1910 körül. 
MMgMA VII. A. 213691. 
Ismeretlen szerző felvétele. 



szék, pántlikák helyettesítik. A menyasszony koszorúja vehetett 
fel a karéjos pártához hasonló alakzatot, de már művirágokkal dí
szítették polgári divat szerint, bár egyes vidékeken eleinte a mű-
virágos meny asszony koszorú színes volt. (pl. Csurgónagymarton 
1918. RRM 66.198.3) Hatása lehetett az ún. magyar ruhák pártá
jának ezekre a koszorúkra. Szennán az idősebb lányok hajkontyá-
ra hátratett karéjos lilás művirágos fejdíszt magyar kontynak nevez
ték. A zöld ágból font menyasszonyi szűzkoszorúról csak egy 
csökölyi felvétel ismert az 1930-as évekből. Dél-Somogyban ma
gyaroknál (Somogyudvarhely), horvátoknál (Babócsa) részben 
németeknél is (Szulimán, Almáskeresztúr) divat volt a házasulat-
lanok élővirágos halotti koronája, amely az élővirágos koszorút 
vagy pártát helyettesítette leányok és legények esetében, néme
teknél kisgyerekeknél. (EA 17919.), (TÓTH J., 1978. 211., 
JUNG К., 1980. 82. 95.) Az eladólányokról jegyezte meg Richard 
Bright Csokonyán, hogy hajukat csinos kontyba tűzték fel. (1815. 
87.) A lányok hajviseletére ezenkívül nemigen van XIX. vége 
előtti somogyi adat. Amint lehetett befonták a lányok haját hátul 
egy vagy két fonatba. Többnyire elől a fej közepén elválasztották. 
A zsírozás miatti sok-sok pántlika befonásának szokása fennma
radt a XX. század elejéig. (14. ábra) A haj elől és kétoldalt való fel
sodrásának is vannak későbbi nyomai régi fényképeken. Somogy -
szentpálon magasra feltornyozták. (RRM NA-970.) A Malonyay 
kötet említett szennai felvételén az eladó lányoknak a fej búb alatt 
van a hajkontya, elől hajuk ketté van választva. Dél-Somogyban 
egy-egy hajtincset megcsavarva a fül előtt engedtek le, úgy fonták 
hozzá a fül mögötti részhez. Az asszonyok két vagy több fonatba 
megfont haját a fej búbjára tették fel kerek kontyba a leírások sze
rint, és erre került a textilből való alsó majd a felső főkötő. Utób
biak széles választékáról még nem tudósítanak a reformkori forrá
sok és rajzok. A Dráva-menti asszonyok fejrevalójáról megtudjuk, 
hogy „a menyecskék fején látni fejkötőt, káplit fekete selyemkendővel kö
rülkötve, miről többnyire szalagok csüngenek'" (CSORBA J., 1857. 
92.), ez a nagybajomi nők és a csökölyi római katolikusok később 
is megőrzött kontyával azonos. Részletesebb, de homályos 
(UJHÁZY E, 1862. 268.) egy kissé a későbbi leírás: „hosszú, három
szögletű konty ez, mely rózsaszín szövettel van behúzva, és erre átlátszó 
csipke feszítve. Ezen kontyot kikerülve a fejet fekete selyemkendővel bekö
tik, melynek végei a homlok felett két nagy csokrot képeznek. " A Sziget
vidék asszonyainak színes szalagokkal ékesített nagyméretű kon
tyáról is hírt adtak 1859-ben. (MOLNÁR I., 1859. 183.) 
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16. Női „hosszúimeg" a XIX. 
század második feléből. 
Karád. RRM 62.149.1. 



A somogyi vászonöltözet „egy pár" ruháinak sorsa a 
XIX. század második felében 
A manufaktúrák majd gyári anyagok általános térhódítása előtt 

a megyében járóknak a ruházat egyszerűsége, világossága, fehér
sége volt szembetűnő, szemben a nyugati megyék paraszti lakos
ságának gyorsabban változó, színesebb viseletével. Eleinte a dur
vább házivászonból való, és a felső ruhafélék látható részeit cse
rélték le finomabb anyagokra: gyári vászonra gyolcsra, sifonra, 
mollra, patyolatra, amelyeket nemcsak üzletben szereztek be, ha
nem gyolcsos tótok is közvetítettek. A színezésre használták a. sáfrá
nyos tótok hozta festéknövényt, díszítésre a szintén Felvidékről ér
kező tótok, csipkárosok, csicskárosok által közvetített csipkéket, hím
zéseket. Vásárolták ezeket a köznemesek asszonyai is. 1762-ben 
Thulmon Pálné hagyatékában „vánkosra való tóth varrás, item tóth 
csipke másfél réf" is találtatott. (SML IV. 1. y.) Ezek az árusok sze
repelnek az 1820-30-as évek vásári helypénzjegyzékeiben, de 
még emlékeztek rájuk az első világháborút megért emberek is. A 
világos, áttetsző anyag ünnepi ingekhez való használatáról tanús
kodik az 1815-évben megjelent útleírás szerzőjének - már jelzett 
- megjegyzése Csokonyáról, ahol szövés-fonás közben látott lá
nyokat: ,fl válogatott lányok a falu legszebb leányai voltak: ruhájuk fel
tűnően világos és tetszetős, leginkább fehér színű szalagokkal díszítve. A 
ruha anyaga nagyobbrészt háziipari termék, de az ujjak muszlinból ké
szültek". (BRIGHT, R., 1815. 87.) Itt még ragaszkodtak a hagyo
mányos fehér színekhez a gyári anyagok alkalmazásában is. A Sió 
és Sárvíz mentén színes kartonba „már tarka cicbe" öltöztek ünne
pen ugyanebben az időben a nők (VITALI, J. В., 1828. 83.), hét
köznap a színes darabok elsősorban kékfestőt jelentettek, ugyan
akkor a Dráva-mentén még tiszta vászonban jártak ünnepen és 
hétköznap is. 1842-ben számbavették Simon Borbála Szentmik
lósra férjhez vitt bútor és ruhaféléit is. Ezek listája a festett és fes
tetlen házivászon anyagúakat éppúgy jelzi, mint a gyári anyagok 
használatát: ,Jzartony ésfestött új szoknya 4, gyolcs alsó szoknya 1, 2 és 
fél réfesfél ümög 12, selyem és merinó mellény 2, piros mellény 2, pamuk 
kötény 4, küttölös keszkenyő 3, kartony rékli 1, barna és fidzs keszkenő 3, 
férjnek fehér ruhapár 2, gyolcs ujakkal férfi ümög 4, festött vászon kötény 
3 db, cipő pár 1, kordovány csizma 1 pár, ködmen 1 db". (SML XI. 603.) 
A házivászonból való paraszti használatú alsó és felsőruhadarabok 
csak abból az időszakból maradtak fenn, amikor ezek szabásában, 
díszítésében is felgyorsultak a változási folyamatok. Ekkor az 
1850-60-as években a paraszti szövésekben is egyre inkább meg
jelentek a gyári pamutfonalak. A ruházat díszítésében a somogyi 

17. Kislány ing „szűkimeg". 
Bevarrott ujjú ing csipkés 
„lénzovel". XX. század eleje. 
Törökkoppány. 
RRM 67.7.5. 
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magyarok ebben az időben és később is a vászonra kézi hímzése
ket alkalmaztak, legfeljebb egyes fejrevaló kendőkön (sál alakún), 
vagy kötényszélen fordult elő szőttes dísz. A németeknél hasonló 
volt a helyzet. A Dráva-menti horvát csoportok közül a Lakócsa 
és környéki nők ingujján (6. ábra), szoknyájának elején csak szőt
tes dísz volt, a férfiak ingén viszont kézi hímzés. A Nagyberekben 
Buzsákon és környékén férfiingeken csak varrott díszek, női inge
ken fehér és színes szőttes és hímzett sorok is lehettek. (KEREK
GYÁRTÓ A.-KNÉZY J., 1975. 119-134.) Később az ünnepi fel
ső un. fehér ruhának valót egyre inkább pamut-len, pamut- szá
lakender vagy tisztán pamutvászonból kezdték szőni. Majd a pa
mutvászon lett az alsóruházat anyaga is. (KERÉKGYÁRTÓ A., 
1980. 64-69.) Hétköznap viselték a tisztán kendervásznat, piszkos 
munkára ebből is a durvább, a kócfonalból valót, küttölös vászon ga-
tyát, szoknyát is, mondták a Kapos-mentén rühögő vászonnak is. 
(GELENCSÉR S., 1968. 39.) A pamutvászon puhább volt, job
ban lehetett sűrűn ráncolni, de festeni is. Bővebbé váltak a gatyák 
(15. ábra) és a felsőszoknyák is, mert a testesebb alkat, vagy ennek 
látszata lett divatosabb. Az alsószoknyák száma is nőtt a hétköz
napi egy helyett 2, az ünnepi 2 helyett 3-5 lett. A női vászon in
gek szabása tekintetében ebben az évszázadban szintén történtek 
változások. (KNÉZYJ., 1993. 57-78.) 

Az ún. hosszú ingek, hosszú ümögök a megye déli felében (Zselic, 
Belső-Somogy) hamarabb kikerültek a használatból. Külső-So-
mogy németjeinél, magyarjainál viszont kedvelték még a XX. 
század elején is. Általában 110 cm hosszúra készítették három szél 
vászonból, a háton középre helyezett vászonszélet ráncolták a 
nyakszegés pántja alatt. (Olykor kétoldalt a szoknyarész bővítésé
re külön egy-egy háromszögletű betoldás is szolgált.) Az ing mell
részét hangsúlyozták, nyílását hasítékát, hasastékát a korábbi pertli 
helyett már gombbal zárták ekkor. Elején, ha felső ingként is vi
selték, szegőzés díszítette. A hasíték alját keresztpánttal varrták le, 
hogy be ne hasadjon. Alatta a két nagy hajtás a nyaknál, a mell
rész két oldalán ráncolás biztosította a kellő bőséget. (16. ábra) Az 
ujját szűkre, egyenesre varrták, alatta hónaljtoldás, pálha bővítet
te, a vállon vállfót erősítette az inget a kopás ellen. Az ing mellére 
külön rátett hímzett részre mondták, hogy paszpallér, ezt különfé
le módon előre hímezték. Kivarrták az ujj szélét is lyukhímzéssel, 
fogazással, vagy csipke is került rá. Másik típus a derékban toldott 
hosszú ing, Hemt (Somogydöröcskéről RRM 68.20.1.) amelyet 
derékban varrtak össze két részből, alul durvább vászonból való, 
lefelé szélesedő szoknya részből, felül finomabb vászonból, vállba 
bevarrott szűkujjú ingből állt. Ennek alsó részét már alsószoknyá-
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пак szánták. Ezeken is - mint minden vászonruhaneműn - gya
kori a monogram vagy tulajdon]egy. 

A szűkujjú, vállba bevarrott, rövid kising, kisümög, szííkimögök 
mindegyikének eleje-háta egy darabból kiszabott, aljuk két szél 
bő, mindnek könyékig érő fél szél hosszú szűk ujja van, melyet 
teljesen simán varrtak a derékrészhez, hónaljban kis négy szeletes 
pálhával bővítették. Előfordult, hogy elől végig nyitottra varrták, 
mint a somogyegresi, karádi, törökkoppányi szűkimegek legna
gyobb részét. De több ingen a hasíték csak az eleje fél hosszáig fu
tott, ilyenkor ennek két oldalát, azaz az ing mellét kivarrták fehér 
vagy színes hímzéssel, olykor keresztszemessel, s a hasíték szélét 
erősítő szegőpánton (lénző, pőc) pl. monogram, virágdísz is lehe
tett. A nyakszegés általában keskeny felálló, a kézelőt, lénzőt is 
hímzéscsíkkal díszítették. Fiatal lányoknak olykor külön függőle
ges szegőzéssel karcsúsították az ingét. (17. ábra) A sifónból való 
ingeknek olykor két részből van az eleje, tejlos a varrónők hatásá
ra. Hidegben alsónak szűkujjú inget vettek fel. De ezek a szűkuj
jú ingek nagy melegben, aratásban, kapáláskor felső ingként is 
szolgáltak. Idős asszonyoknak több vidéken nem illett bő ujjú ing
ben járni, tehát felső ingnek is szűkujjút viseltek pl. Külső-So
mogyban. Egyes vidékeken a szűk ujjú ing önállósodott, dísze
sebb lett és felső inggé vált. A legszebb fehér hímzéses és színes 
keresztszemes mellű, kézelőjű és nyakszegésű női ingek Külső-
Somogy (pl. Törökkoppány), Kapos-mente magyarjainál, német
jeinél készültek, fehérrel általában az idősebbeké, színessel a fia-
talabbaké volt hímezve. Ez a viseletdarab ismert volt a szomszé
dos Tolna megyei falvakban is. Kaposvártól nyugatra a Rinya-
mentén is részben lejátszódott ez a folyamat, de a szűkujjú felső 
ünnepi ingek hímzése sokkal egyszerűbb. A németek kedvelték a 
keresztszemes monogramokat a női ingeken is. 

A vállba bevarrt és ráncolt bőujjú ümög főként Külső-Somogy
ban és a Kapós-mentén volt igen elterjedt, s ezt egyértelműen fel
sőingként tartották számon. Ennek megfelelően többnyire díszes 
kivitelű. Szabása, illetve anyagszükséglete annyiban tér el az elő
zőtől, hogy könyékig érő ujjai egész vászonszél bőségűek, de mi
vel karöltője fele a meglévő bőségnek, a vállnál és a karöltőnél 
többsoros sűrű ráncba szedték. Lent sima kézelőbe fogták. (18. 
a-b. ábra) így viseléskor buggyot vetett. Az egyenes vállra több
nyire vállfolt is került. Elején a hasíték vagy végigért, vagy csak a 
mell egy- vagy kétharmadáig vágták fel, ez esetben keresztpánttal 
szegték le. A hasíték két oldalán és karszegő pántján díszítették. 
Testesebb személyek esetén a hónalj alatt a pálháig futó függőle
ges toldást is alkalmaztak kétoldalt. 

18. a. Vállba ráncolt, bevar
rott ujjú női ing „vállfolttal", 
kézelővel és hónaljtoldással. 
Készült a XX. század elején. 
Attala. RRM 732. 

18. b. Vállba ráncolt, bevar
rott ujjú női ing „vállfolttal", 
kézelővel és hónaljtoldással. 
Készült a XX. század elején. 
Kaposmérő. RRM 343. 
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A népi nevükön bokrosingek nyakbaráncolt, ún. mellévarrott uj
jú női felsőingek, melyeknél az ing derekát és ujját egymás mellé 
varrták és a nyaknál sűrűn, aprón tűvel ráncolták. E típus már a 
reneszánszban általánosan elterjedt. Utódai jelentős számban for
dultak elő a megye parasztságánál, vászonból való példányai leg
inkább a Zselicben, a Belső-Somogy déli, nyugati felében és a 
Nagyberekben élőktől kerültek be múzeumokba magyar, horvát, 
illetve és német falvak népétől. Gyakran másfél szél vászonból áll
tak az ujjai, melyeket viseléskor feltoltak, hogy jó bokrosán állja
nak. Ismertek egész a kézfejig érő hosszú ujjal ellátott ingek is. 
Hónalj betoldást ennél a típusnál is alkalmaztak. Az ing dereka 
elől-hátul egy-egy vászonszél, 35-50 cm hosszú, nem mindig kö
tötték bele a szoknya korcába. A nyakkivágást vászon szegőpánt
tal fogták össze. Nyakára ünnepen csipkés-fodros gyolcsból való 
smizlit kötöttek. (JANKÓ J., 1902. 229.) К bodorujjú fodros ing ele
je lehetett végig nyitott, vagy csak félig. (19. ábra) Korábban a 
nyakszegésébe peruit húztak, azzal záródott. A csak félig nyitott 
bokrosing derékrésze mindig hosszabb és beköthető a szoknya-
korcba. Díszes a kézelője, szélén olykor csipkével szegett. Ennek 
az ingnek az anyaga mindig finom - lehetőleg tiszta - lenvászon, 
a fiataloké vékony áttetsző (idővel gyári siron, moll, vagy pamut
vászon), az idősebbeké sűrűbb szövésű. Belső-Somogyban a 
Rinya-mentén a református fiatal nők gyászra való és nagypénteki 
gyónója bokrosing. (20. ábra) Ezeknél az ujj hosszában lehetett 
csipkebetoldás, mellette fehér hímzéssel. A buzsáki horvátoknál a 
fiatal nők ünnepi bokrosingének ujjába hosszanti irányban színes 
szőttes betétet illesztettek, mellé ugyanolyan színnel hímeztek is. 
A XVIII-XIX. századi iratok nem jelzik az ing szabását, ráncolt-
ságát, de aföling, féling szó valószínűleg bőségesen ráncolt felső in
get jelenthetett. Vitali J. В. a Sió menti parasztasszonyok ingének 
gazdag redőzöttségét figyelte meg. (1828. 83.) E gazdagon redő-
zött ünnepi inggel kapcsolatos feljegyzések szerint a templomban 
a fiatal nőknek nem illett ezt az inget eltakarni, a kart szabadon 
kellett hagyni. Mindezzel női szívósság, edzettség hamis ideáljá
nak kellett megfelelniük. A XX. század elején már a fiataloknak 
tavasztól őszig patyolat (pamut) vagy vapér (moll) ujjú, de len vagy 
pamutvászon derekú, időseknek lenvászon vagy pamutvászon uj
jú és derekú inget kellett hordaniuk, télen már hosszú ujjú blúz-, 
réklifélék járták. 

Egyes helyeken, különösen az idősebbek hordtak nyakbarán
colt, mellévarrott, de tusznis ujjú inget, amelynek csak egy vászon
szélből varrták az ujját, de a kézfejig egyenletesen le is keskenyí-
tették. Főképp idősebb asszonyok ünnepi öltözékéhez tartozott, 
gyász alkalmával, illetve nagypénteken viselték. 
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19. Bő, nyakba ráncolt, mellé
varrott ujjú női ing, „bokros-
ümög" hímzett kézelővel. XX. 
századeleje. Bolhás. 
RRM 67.13.1. 



A felső biklákat, felső péntölöket azaz vászon felsőszoknyákat ar
ról lehet megkülönbözteti az alsóktól, hogy az egyidejűleg készül
tek esetében a felsők anyaga finomabb, a korcuk 6-8 cm, (párta, 
szeges, melle, szegéslénzo) szélesebb mint az alsókénak, és a szoknya 
elől záródott. A kötény alatti részt nem rakták le. Egyes területe
ken fodrot is varrtak a biklára, de ennek a hasítéka is előre került 
(Somogyaszaló, Kaposújlak). A felső vászonszoknyák bőségét vá
szonszélekben számolták (3-6), mert hosszanti irányban a szövött 
széleket varrták össze. A felső vászonszoknyákat tűvel ráncolták 
apróra, több sorosan húzták össze fonallal a derékpánt alatt, de 
előfordult, hogy rakásokat vasaltak vagy préseltek a felső vászon
szoknyába, mint a gatyába. Az ilyen neve redespéntő vagy bikla. A 
hozzá tartozó kötényt is lerakhatták, mint a csökölyi nagypénteki 
gyónó együttes esetében. (21. ábra) Az alsószoknyákat nem ráncol
ták olyan apróra és többsorosan, nem rakták le. Nyílásuk hátra 
került, elől a kötény alatti részt nem ráncolták, övpántjuk keskeny 
volt (2-3 cm). Mind a felső, mind az alsó vászonszoknyák pertli-
vel záródtak, csak a XX. században terjedt el nagyobb mértékben 
a kapocs alkalmazása. A lapos has, de a kerek far volt az ideális, 
ezért nem ráncolták a hason a szoknyákat. Az alsószoknyák száma 
a XIX. század folyamán megszaporodott, de általában nem rövi
dült meg Somogyban csak a Balaton délkeleti mellékén. Legalul-
ra kis rövid, szűkebb kispénto vagy kisbikla került. Nemcsak a fel
sőszoknyára varrtak fodrot, hanem az alsókra is, sőt vízszintes 
szegozésekkel még bővebbé tették a szoknya együttest, hogy szé
lesebben kitartsák a felsőszoknyát. 

Mellespéntő is előfordult Somogyban, azaz mellénnyel egybe
varrt szoknyákra is vannak adatok a zselici reformátusoknál. A 
Rinya-mentieknél pl. lábodiaknál, visontaiaknál utoljára a gyász
öltözékek esetében, előbbieknél fekete a mellény, utóbbiaknál fe
hér vászonból való is előfordult. (22. ábra) Inkább az idős asszo
nyok hordták, mert melegebb volt. 

A férfiingek tekintetében még a házivászonból valók, illetve 
gyári pamutból szőtt vászon esetében is történtek változások. A 
szabatlan vászondarabokból varrt, rövidderekú, borjúszájú ingek 
fokozatosan kimentek a divatból. Ezeknél a hétköznapi ing eleje, 
háta egy darabban szőtt házivászonból került ki. Nyaka T-alakú 
kivágású, keskeny pánttal szegték be, madzaggal kötötték meg. 
Ujja egy szél vászonból készült, s a kéz fejéig ért le. Az ünnepi da
raboknak az anyaga finomabb volt, ujjának végét fehérrel hímez
ték, a dereka és ujja között lehetett csipkebetét, mellette varrott 
dísz. (8.a-b. ábra) A XX. század elején már jóformán csak pászto
rok viselték. Ekkor már másfajta vászoning volt általános. Minden 
parasztleány hosszúderekú, galléros, kézelős, pálhás, vállba 

20. Fehér vászon női gyászöl
tözék bokros inggel, vászon
szoknyával, vászon kötény
nyel, fekete rojtos vállkendő-
vel. A fejen fekete homlokpán-
tos konty és vászon „hátrave
tő". XIX. század vége. 
Raksányi Lajos rajza alapján. 
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21. Nagypénteki „gyónó" 
gyászöltözet fehér homlokkötős 
konty. Fehér „fejkeszkenő" és 
„férevető", vászon „bikla". 
Rekonstrukció. 
Knézy Judit felvétele, 1970. 

ráncolt ujjú, vállfoltos, esetleg franciás vállú inget varrt vagy var
ratott leendő férjének az ún. szabatás alkalmával, amikor a rokon 
asszonyok a leendő pár kelengyéjét állították össze. Az ünnepi da
rabokat hímezték: kézelőjét, gallérját, az ing mellén lévő rávarrt 
betétet és a mellbetét szélén lévő szegest is általában fehér lapos 
lyukhímzéssel, luggatással, (23. ábra) póköltéssel, (Törökkoppány), 
azsúrral, mesterkével (Karád és környéke). De voltak vidékek ahol 
piros keresztszemes kellett a fiataloknak, kakasos gallér a vőle
génynek (Törökkoppány, Somogy egres stb.), vagy legalább a mo
nogram bevarrásához. Hétköznapi ingek esetében volt hosszú uj
jú kézelős, elől végig nyitott, felálló gallérú, vállfolt nélküli és dí
szítetlen ing is. (MALONYAY D., 1912. 250. kép) Ismert egy síp-
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ujjú ingek szabásával azonos nagybajomi ing, bő ujja végén kéze
lővel. (RRM 80.70.3.) Ilyen látható egy tiszta fehér vászonban lé
vő lábodi férfin a századfordulón készített felvételen. (27. ábra) 

A gatyák közül a hétköznapihoz, mely komisz, fekete durvább 
vászonból való, száraihoz 3^4 szélnyi anyag kellett, az ünnepihez 
száranként 5-8 szél is. A lábak közé négyszögletes betoldás, üllep, 
illet került, az ünnepi gatyánál ehhez fél szél bővítés is járult. A 
gatya felső szélén mintegy két ujjnyi anyagot a gatya színére for
dítottak ki és visszaszegték, ez aperem vagy madzagház. A gatyá-
nak nincs hasítéka, a varrás során a szárakat nem ráncolják. (24. 
ábra) Az ünnepi bő gatyát mosás után ráncba szedték, így lett 
rödös gatya, amelynek aljára szálszámolásos hímzést, azsúrt, rojto-
zást készítettek fehér pamuttal akár a magyaroknál, akár a horvá
toknál. Használaton kívül a redes gatyát, hogy megőrizze rakása
it, két-két pár léc közé fogták, csaptatóba tették. Első leszedésnél le
pedőbe hajtogatták, szalmazsák alá helyezték és ráfeküdtek. Ké
sőbb lepréselték kettéhajtható asztal között is, vagy tettek rá kö
veket. Pásztoroknál dupla rojtozás sem volt ritka. Voltak falvak, 
ahol a pásztorok gatyájának nem volt ülep betoldása csak a pa
rasztgazdákénak (Kutas). A gatya rövidebb volt a fiataloknál, 
hosszabb az idősebbeknél, de hossza, bősége tájanként változha
tott. Patkó Pista 1859-ben készült portréján már olyan bő gatyát 
látunk, mint az a XX. század elején ünnepen általános volt. (9., 
15., 25. ábra) A posztónadrágok elterjedésével a vászon alsónad
rágokat mindössze három szél vászonból varrták. Ezek között is 
volt aratásra felsőnek szánt darab, amelynek elől egymásra hajtott 
nyílást hagytak. Amit csak alsónadrágnak szántak, azon 4-5 cm-
es vágást hagytak elől. Jóllehet a csizmanadrág, helyenként a pan
talló a XIX. század végén tért hódított, a századfordulóról való 
fényképeken - mivel ezek többnyire a tavasztól őszig tartó jó 
időkben készültek - nagyon sok vászongatyás férfit látunk, akik
nek többsége télen már nadrágban járt. A parasztok vászongatyás 
viseletéhez hozzátartozott a kötény is, kezdetben leginkább vá
szonból. Pásztorok általában nem hordták. Hétköznap volt in
kább jelentősége, amikor védték vele gatyájukat, vagy szedtek be
le, hordtak benne valamit. Egy szél vászonból varrták, és leért a 
gatya aljáig. (27. ábra) A hétköznapra valót kezdték először kékre 
festeni vagy kékfestőre lecserélni. A XIX. század elején már sze
repeltek kékfestő kötények a férfiak hagyatékában. A Zselic nyu
gati felén a fiatal református férfiak ünnepi köténye kék alapon 
színesre hímzett és keskenyebb a szokásosnál, egyébként inkább 
fehérített, díszített vászon kötényben jártak ünnepen a férfiak. A 
Balaton mentén a magyar parasztok nem, (25. ábra) a németek 

22. Felsőrésszel összevarrt 
pendely. Lábod. MNépr. IV. 
603. 82. kép alapján. 

23. Hímzett férfiing „váll-
folttar, „lénzővel", „paszpal-
lérral". XX. századeleje. Gyé
kényes, RRM 10 979. 
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24. Több szélből ráncolt, roj
tos aljú, „ülleppel" ellátott 
bőgatya. Csököly MNépr. IV 
606. 83. kép alapján. 

25. Fiatal parasztgazdák 
1900 körül bőgatyában, fehér 
ingben, mellényben, dolmány
ban, csizmában. Balatonsza
badi. EF154. 
Jankó János felvétele. 

azonban viseltek kötényt. Dél-Somogyban a németek kinevették 
a magyar férfiakat azért, mert kötény volt rajtuk utcán, mezőn, 
ünnepen is, míg ők csak az istállóba vették fel. Útra, boltba me
néskor, utcára a férfiak is tiszta kötényt vettek fel, egyik sarkát ol
dalt felbökték, hogy jobban tudjanak menni. A XIX. század végé
től készített fényképeken többnyire csak a test elejét fedő fehér 
vagy sötét kötényeket látunk, kisfiúkon éppúgy, mint apáikon és 
nagyapáikon. (15. ábra) A kisgyermek első gatyáját, ingét köté
nyével együtt kapta. Az iparosok hamarabb kezdték el viselni a 
melleskötényt, mint a parasztok, akik azután hétköznapra készít
tették nadrághoz is, mert így jobban védte ruhájukat. 

Az 1860-as években az ausztriai és csehországi gyárakból mind 
több és több gyolcs, pamut, gyapjú és selyem érkezett (KERÉK
GYÁRTÓ A., 1980. 61-65), ezzel felgyorsult olyan vidékeken is 
a viselet kiszínesedése, ahol addig a vászon felsőruházathoz job
ban ragaszkodtak. így a Kapos-mentén a lecsapolások következté
ben bekövetkezett meggazdagodás nyomán a XIX. század köze
pétől vált szembetűnővé ez a folyamat, a házivászon ruhadarabok 
festése, illetve minél több gyári anyag alkalmazása. Erről itt a Víz
mentén így emlékeztek meg később az öregek: „eltűnt a szép angya
lifehér viselet, olyanok lettek az emberek, mint a tarka marhák a nyáj-
ban". (GELENCSÉR S., 1968. 39-55.) A megjegyzés pontos kor
jelző, ugyanis ebben az időben történt a régi táj faj ta, a szürke ma
gyar marha lecserélődése a nyugati, főképp szimentáli eredetű 
fajtákra, s ezek keresztezett utódaira. 

Belső-Somogy déli felének falvaiban és a zselici református 
magyaroknál, de a Dráva-menti katolikus horvátoknál is (Lakócsa 
és környéke) a nők körében fennmaradt fehér gyász (BÁTKY ZS., 
1911. 34-40., KNÉZYJ., 1978. 243-263.) (23. ábra), illetve nagy

péntekigyónó ünnepi viselet formájában a fehér vászon felsőruhá
zati együttes. (27. ábra) Ennek a vászonöltözetnek fekete kiegészí
tői is lehettek: fejszorító pánt a kontyon (Kutas, Somogyszob, 
Kónyi, Kisbajom), vállkendő (Kutas, Somogyszob, Szenna) vagy 
helyenként a kötény, mellény. (Szenna, Csurgó és környéke 20. 
ábra) De idős csökölyi özvegyek vasárnap a templomban teljes
séggel fehérben jelentek meg, még a kontyuk fejszorítója is fehér
re vált. (21. ábra) Szintén tiszta fehérben van egy kastélyosdom-
bói idős asszony Gönyey Ebner Sándor kérésére beöltözve. (26. 
ábra) Férfiaknál is teljessé tehette a fehér vászon öltözéket a fehér 
nyakravaló és kötény (27. ábra), de általában fekete selyem nyak
ravalót, mellényt és kabátfélét vettek fel fiatal és idős férfiak is 
nagypénteken Dél-Somogyban a református magyaroknál. Má
sutt az idős emberek előre elkészítették a tisztán fehérből vagy na-

230 



26. Idős asszony vászon öltö
zékben (fejkendő, vállkendő, 
hosszú ujjú ing, bő szoknya, 
két szélből bő vászonkötény). 
A kisbíró ujjas szűrben. Az 
egyik gazda kerekszűrben és 
kucsmában, a másik fehér 
posztómellényben. 
Kastélyosdombó, 1927. 
RRM F 7435. Gönyey Ébner 
Sándor felvétele. 

gyobbrészt fehér vászonból varrt halálra való ruhájukat, de még a 
szuloki németek is. (DM 694-90/2.) Ennek nyomában ősinek, 
tisztának, keresetlennek, bibliai időkre emlékeztetőnek, egyszerű
nek vélték az emberek a festetlen vászonruházatot és némi nosz
talgiával emlegették elődeiket. Magára a temetésre, de a torba is 
félgyászban mentek a XX. század elején, ami kékfestős minta nél
küli ruházatot jelentett a nőknél. A nagypénteki gyónó szoknyák 
megfeleltek a korábbi ünnepi vászonszoknyák bőségének, Tánco
lásának, vagy lerakásának, néhol a kötény is bő, két-három szél
ből való (Belső-Somogy, Rinya-mente). A korábbi házi színezés
nek egy helyen maradt fenn a XX. század elejéig hagyománya, a 
csökölyi asszonyok nagypéntek délutáni, sáfránnyal sárgított ru
házatában. 

A színes, gyári anyagokból való ruhadarabok sorsa 

A XIX. század második felében alakult ki a női kontyok sokfé
lesége. Ezek az asszonyok korát, helyzetét, hovatartozását, egy
szóval identitását, s egy-egy falusi közösség összetartozását is mu
tatták. A XIX. század második felében kialakult színes viseletek
ben a különböző színeknek gazdag jelentéstartalma alakult ki. A 
fekete szín hosszú ideig a fiatalok színe. (GÁBORJÁN A., 1969. 
11., KERÉKGYÁRTÓ A., 1937. 83-86.) Ez maradt fenn női 
kontyok részeként, főkötő formájú darabokban, szoknya, kötény, 
vállkendő, férfiak mellényének, nadrágjának, nyakravalójának 
színében, szűr- és bundahímzéseken. Míg a fekete az ünnepi vise-

27. Idős lábodi református em
ber tiszta fehér vászon öltö
zetben, fehér nyakravalóval. 
RRM F 7204. " 
Garay Ákos felvétele, 1910. 
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28. Német jegyespár. Barcs, 
1920 körül. MMgMA VILA. 
206941. 
Ismeretlen szerző felvétele. 

let, a kékfestő a munkanapok ruházatának színe. A külső-somogyi 
németeknél az esküvői ruha volt fekete, amelyre mindenféle szí
nes szalagot, kendőt aggattak (pl. Ecsenyben). A barcsi, szuloki 
németeknél a menyasszony fehér apró mintás, levasalt rakású 
szoknyája és köténye fölött a réklije fekete (28. ábra), színes kö
tényszalagját előre kötötték meg. A másik és még fontosabbá vá
ló szín a sötétvörös, meggyszín törökös, törökbécsi (vörös alapon 
mintás), bécsi, pirosbécsi (egyszínű). (GÖNCZI E, 1942/a. 23) Mikii 
Bözsi ládájában talált rablott ruhafélék között 1809-ben találtak: 
„fekete selyem keszkenőt, kék és vörös szélűt, török keszkenőt nagy virá
gokkal..." Egy 1851. évi vagyonleltárban Szentgáloskéren „fekete 
keszkenő... olajszín... nagy perkál vörös... új bécsi piros... új zselin vörös... 
fehér fodros... új kék keszkenőt" is összeírtak. (SML IV 175.) A kék 
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szín Északkelet-Somogy felöl, valamint a köznemesi viseletből a 
posztóruházat térhódításával lett divatossá, németek hatására pe
dig a kékre festett vásznak, kartonok elterjedésével vált kedveltté. 
A XX. század elején női gyászöltözékek is készültek minta nélkü
li, vagy apró pettyes kékfestő kartonból, így Délnyugat-Somogy
ban Csurgón és környékén, részben a zselici református magya
roknál, de a németeknél is. Míg a magyarok a XX. század elején 
jóformán csak az indigós kék festőanyagot vették a kékfestőktől, a 
németek zöldet, barnát is, az ún. olajtarkázásos technikájút. A vö
rös-fekete (csíkos vagy más mintás), a fekete alapon apró piros vi
rág kevés zöld levéllel hosszú ideig jellemezte a női, főként ünne
pi szoknyákat (szövet, bársony, selyem), hozzá nyáron fehér vá
szon vagy sifon bő ujjú ingeket vettek fel. A századfordulón még 
nagyon divatosak voltak a mellényfélék, sokszor azonos színűek a 
szoknyával, (kékfestőhöz kékfestő, színes kasmírhoz színes kas
mír, feketéhez fekete, de voltak nagyon színes díszűek is). A né
metek sötétebb tónusú szoknyát, réklit viseltek, mint a magyarok, 
de mellényeiket szerették nagyon színesre díszíteni szalagokkal, 
hímzéssel. (29. ábra) A pargit, karton, kásmírszövet anyagok le
hettek nagyobb mintásak, virágosak is, ezeket többnyire a hétköz
napok ruházatához tartották alkalmasnak, illetve nyáron ünnepen 
is kedvelték ezeket. Mértéktartóbb ízlésű falvakban a tarka szok
nyához sötét egyszínű kötényt vettek fel. (31., 33. ábra) Télen a 
XIX. század végére tért hódító hosszú ujjú blúzféle rékli, leves, 
röpike a szoknyával azonos színű vagy attól világosabb tónusú lett. 
Röpike a lefelé szélesedő, a szoknyán kívül tartott ujjas neve. Sok
felé a fiatalok és idősek is fekete keskeny kötényt vettek fel, de a 
fiataloké dúsabban volt hímezve (Kutas, Somogyszob, Kónyi), 
másutt megmaradtak az egy vászonszélnyi fehér köténynél, moll-
ból, sifonból, csipkéből ünnepen, vagy felváltva fehér és fekete, 
akár csipkéből is mint somogyacsai testvérlányok esetében. (30. 
ábra) A külső-somogyi, Kapos-menti nők köténye még a XX. szá
zad elején keskeny maradt, mint a századfordulón készült számos 
felvétel is mutatja, a szoknya aljáig ért, (15. ábra) vagy kissé fel
jebb. Dél-Somogyban az ünnepi kötények között voltak bővek, 
ráncoltak, rakottak is magyaroknál, németeknél egyaránt (28. 
ábra), ahol a fehér alapszínű ünnepi kötény színes szalagját elől 
lógatták le. Hétköznapra a századfordulón megjelent a melles
kötény, eleinte surcnak is nevezték. A kötény rendessége, tisztasága, 
az elvárásoknak megfelelő formája, dísze a XX. század elejéig 
rendkívüli jelentőségű volt a nőkre nézve, tisztességük jelképének 
számított. Még a halotti ruháról sem maradt el „különben hogy je
lent volna meg olyan illetlenül a jóisten elejberi" - mondta egy kutasi 
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29. Német női mellény az 
1920-as évekből. Németegres 
(ma Somogyegres). 
RRM 1355. 



30. Katolikus lánytestvérek 
rékliben, csipkekötényben 
1910 körül. Somogy ácsa. 
RRMF9878. 
Ismeretlen szerző felvétele. 

asszony. A lakócsai és környéki horvátoknál, viszont a kötényt a 
tarka a vászon szoknyák, biklák mellett, kék, sárga, vörös, fekete 
alapon mindenféle tarka, virágos a kartonból és szövetből varrták, 
ráncolták, de csak a test elejét takarta. A nevefrtun. Az ünnepi, 
hétköznap délutános vállkendő egyes vidékeken a fehér vagy fe
kete alapszínt tartotta meg, fiataloknál a pirosat is. A Csurgó kör
nyékiek ruházatánál a fehér vásznakon kívül kedvelték a sötétebb 
tónusú színeket szoknyában, rékliben, de a vállra tett ún. kasmír 
vagy tibetkendők mindenféle színben pompáztak a világossárgától 
(32. ábra) a zöldön, piroson, barnán keresztül a fekete alapszínű
ig, színes virágmintákkal télen, nyáron inkább selyemkendőket 
tettek fel. Délnyugat-Somogyban mind a selyem, mind a szövet, 
köztük a kásmírszövet női nyakkendők sodrása szokásban volt, s a 
vállra úgy helyezték el, hogy a rojtok szabadon hagyták a bokros
ing ujját a kislányoknál is. Csökölyben és környékén takarékos
kodtak nyáron a selyemkendőkkel, félbevágták és csak egy-egy 
háromszög alakú darabot tettek a vállukra, a téli a szövetkendőket 
nem szabták ketté. A fiatalság jele volt a sűrű rojtozás, egyes he
lyeken idős asszony, gyászoló, lehetőleg rojt nélküli vállkendőt 
használt. Azokon a vidékeken, ahol a lakosság jómódú része refor
mátus volt, erőteljesen ragaszkodott a felhalmozódott vászonkész
letek, az örökölt vagy előre beszerzett szövet, bársony, selyem 
anyagok, ebből készült ruhák elhordásához. A múzeumokba ezek 
a jó minőségű, örökös darabok kerültek be, mert az olcsó szöve
tek, kartonok elhasználódtak. A szennai templom előtti leányok 
szoknyája, mellénye igencsak tarka Malonyay kötetében, ilyenek 

31. Csökölyi református fia
talasszonyok ünneplőben. Vi
seletük homlokpántos konty, 
„tilángli", vállkendő, virág
mintás kasmír szoknya, és ra
kott kötény. EF 52. Jankó 
János felvétele 1890 körül. 
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nem jutottak be a kaposvári múzeumba. (1912. 115. 235. kép) Itt 
a szegényebb katolikusok olcsóbb anyagokból és színesebben 
igyekeztek utánozni a módosságban előttük járók ruhájának mér
téktartóbb színeit. így a szokásosnál színesebb ruházatot ezekben 
a falvakban pápistásnak tartották, de az 1940-es években már cigá
nyosnak. (Kutas, Csököly, Nagykorpád) (RRM NA 1334-1338.) A 
városias helyek környékén a XIX. század végére a sötétebb, mér
téktartóbb színű, polgárosultabb színskálájú, de többszoknyás bő
vebb viseletösebb ruházat terjedt el (sötétkék, sötétbarna, bordó, 
kávészín, fekete) jobb minőségű selyem, bársony, rangosabb szö
vet anyagokból. A jómódú, nagyobbrészt katolikusok lakta Kül-
ső-Somogyban is ezek a színek kezdtek hódítani különösen böjt
ben, illetve idősebb nőknél egész évben. Nagyhéten mind a férfi
ak, mind a nők feketében mentek templomba, csak a férfiak inge 
volt fehér. Húsvéttól kezdve viszont a fiatalság ruházata kiszíne
sedett a piros, bordó, fehér, rózsaszín, kék minden árnyalatában. 

A korábbiakban szó esett arról, hogy a megye északkeleti felé
ben a posztóruházat nadrág-mellény-dolmány előbb megjelent. 
A fejér ruhával szemben egy öltözetnek nevezték. Dél- és Nyugat-
Somogy egyes vidékein még emlékeztek a pantalló megjelenésé
re. Több történetet meséltek arról, milyen szokatlan volt egye
seknek, alig várták, hogy levehessék. (VARGA M., 1954. 284-
293.) Néhol az elöljárók sem helyeselték, a somogyszentpáli pap 

fekete kányáknak bélyegezte ezeket a pantalló viselőket. (RRM NA 
970.) A férfiak ruházatához változatlanul hozzátartoztak a mellé
nyek, a vászongatyához épp úgy, mint a nadrágfélékhez. Ez a ru
hadarab sokat elárult viselőjéről. A korábbi hagyományokhoz 
jobban ragaszkodók lajbija fekete esetleg sötétkék alapszínű volt, 
így a pásztoroké is még nagyon hosszú ideig. Sokféle változata le
hetett: fémgombos, zsinórozott, piros posztóval bélelt zsebű, mel
lén csigavonalas díszű (Alsók). Az ünnepi mellény sokszor igen 
rövid, a derékig se ért le, szinte jelképes, mint a szennaiaké, kará-
diaké. A kabátok többnyire azonos színűek lettek a mellénnyel, 
olykor gombolásuk is hasonló. A fekete színű kabát általános még 
a XX. század elején ünnepen, télen prémes gallérú, de általában 
kötésig érőnél nem viseltek hosszabbat. Hétköznap még kékre 
festett vászonból, olcsó szövetből valókat, sőt kötött kabátokat is 
használtak. A cipőfélék területén is történtek változások. A férfi
ak aratásra bocskort, hétköznapra bakancsot, nyáron gatyához pa
pucsot vettek fel, csak ünnepre csizmát. Nyári időszakban sok 
volt a mezítlábas férfi és nő. A buzsákiak emlegették, hogy aratás
ra mezítláb mentek, magukkal vitték a bocskort és csak a mezőn 
vették fel. A Dráva-menti horvátoknál a bocskor mindennapos 

32. Tóth Ferenc nagygazda 
családjával. Csurgónagymar
ton, 1910. RRM F 7880. 
Vértes Antal felvétele. 

33. Tóth Andor református 
nagygazda és felesége 1918-
ban. Az asszonyon fejszorítós 
konty, lábán brunellcipo. Ku
tas. RRM F 4020. 
Ismeretlen szerző felvétele. 
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34. Német evangélikus asz-
szony kontya, ,JHáráce 
Khápp" 1920 körül. Ecseny. 
RRM 10218. 

35. Idős evangélikus német 
asszonyok. A bal oldali asszo
nyon régi típusú merevített 
főkötő, ,Jliarace Khápp". 
Ecseny 1927. Gönyey Ebner 
Sándor felvétele. 

lábbeli volt. A nőknél télen a csizma volt fontos lábbeli, fiatalok
nál barna, öregeknél fekete. A XX. század elején a pántos cipők, 
díszes papucsok, magasszárú és brunnel cipők (33. ábra) is tért 
hódítottak módosabbaknál, városias helyek közelében. Elsősor
ban ünnepen vették fel. Érdekes módon hosszú ideig fekete volt a 
leggyakoribb színe a falusi nők által használt cipőféléknek, csak az 
1920-as évektől jelentett rangot, ha valakinek már sárga (barnát je
lent) színű cipőt vettek. Télen hidegben a tutyik széles választéka 
jellemezte mind a németeket, mind a magyarokat, nevezték kap-
cának, a magas szárút bokáskapcának is, ezeket bőrrel talpaltatták 
meg, később gumival is. Kapcás mesterektől cifrabokás kapcát is 
vettek a fiatalok (Kaposvár, Nagybajom). A női kabátféléket rékli, 
bajkó, kacabajkó, gyukni eleinte festett vászonból is varrták, leg
alábbis hétköznapra, télre bélelni kellett, az ünnepit fekete posz
tóból, bársonyból, tükörszövetből készítették. A prémes gallérú, 
vastagon bélelt, fodros aljú, szélein esetleg gyöngyös díszítésű 
kacabajkó vagy bajkó a zselici, belső somogyi módos családok lá
nyainak, asszonyainak lett az egyik hozománya a XX. század ele
jén a korábbi ködmön helyett. De műszőrmés, zsinórozott díszű 
kabátkák is forgalomban voltak. 

A házivászon ruházat kiszínesedésének az a periódusa tehát -
amikor az új, finomabb, színesebb anyagok megjelenése mellett 
még len, kender, illetve gyári fonalból való, takácsok vagy paraszt
asszonyok által szőtt vászoningek, gatyák, alsó-, felsőszoknyák, 
esetenként kötények is részei még nagyjából a hagyományos sza
bás megtartásával a viseletnek - a XIX. század végével lezárul. 
Ekkortól a férfiaknál franciás, kézelős ingek, nőknél és férfiaknál 
is különféle polgári szabású ujjasok, kabátok kezdtek elterjedni, és 
a vászongatya helyett a szűkebb csizmanadrágfélék mellett a pan
talló is. Ezzel a paraszti viseletek fokozatos elhagyásának utolsó, 
de még évtizedekig tartó szakasza kezdődött. A piacon, vásáron, 
üzletben vásárolható ruhafélék mellett megnőtt a jelentősége a fa
lusi varrónőknek, szabóknak, akik közelebb lévén a megrendelők
höz, pontosabban tudták figyelemmel kísérni a helyi igényeket. 
Az 1910-es évek végétől már a szabó-varró tanfolyamok hatására 
varrógépeket vesznek egyes családok, és önellátókká válnak az 
egyszerűbb szabású ruhadarabok megvarrásában, sőt gépi hímzé
sében is. Egyes helyeken ebben a fázisban is jellemző volt egyfaj
ta kivirágzás, kiszínesedés, különösképpen az eladó lányok és fia
talasszonyok ruházatában (új kontyfélék, bővebb, esetleg rövi
debb szoknya, másszabású kis lekerekített szélű, vagy melles kö
tény, különleges szabású blúzok). 
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36. Katolikus lakodalmi cso
port a Kapos-mentén. A fia
talasszonyok „hátrakötőbent". 
Szabadi, 1942. RRMF8547. 
Ismeretlen szerző felvétele. 

A paraszti viseletek utóvirágzása és elhagyása 

Az első világháború után a paraszti viseletek utóvirágzásának 
szakasza következett be. Még mindenhol fennmaradt a bőszok-
nyás, szoknya-blúzos vagy réklis női ruházat, sem az egybe ruha, 
sem ûszïïk szoknya, sem a rövidre nyírt haj nem jellemző a nőkre. 
De egyre kifinomultabb a hajviseletük, egyre több fonatot készí
tenek az asszonyok pl. Karádon. Somogyacsán a fiatalasszonyok 
a felül simán hagyott, a két oldalt elválasztott hajból még 20 fona
tot is készítettek kétoldalt, előrehúzták a fülig, hogy kilátszódjon 
a fonat eleje a kendő alól.(38. ábra) Kontyfésúvel rögzítették. Idő
sebbek kevesebb ágra fontak. A legdíszesebb haj konty ai a Kapos-
menti eladó lányoknak volt, még sok díszes csattal is összefogták 
úgy, hogy alig látszott a hajfonatuk. Tájanként másként kezdő
dött a házivászon ruhadarabok kiszorulása a felsőruházatból és a 
gyári anyagok és vele a városiasabb szabásmódok alkalmazása az 
ünnepi és hétköznapi viseletben. Figyelembe kell venni a korszak 
vizsgálatánál a családi készletek elhasználását is. Ahol a fiatal há
zasok a szülőkkel laktak, a gazdaasszony ügyelt arra, hogy a fiata
lok ne nagyon divatozzanak és használják el a meglévő ruhákat. A 
lány örökölte anyja, nagyanyja, dédanyja szoknyáját, ingét, váll-
kendőjét, kabátféléjét, hiába akart volna divatosabban járni. Oly-
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37. Katolikus fiatalasszony 
kendőkontyban, idős asszony és 
eladólány Szöllősgyörök, 1910 
körül. EF 8405. 
Ismeretlen szerző felvétele. 

38. Katolikus fiatal anya 
gyermekével, kányás kendő
kontyban, rékliben, sötét kö
tényben, keszkenővel. Somogy-
acsa, 1915. RRM F 6668. 
Ismeretlen szerző felvétele. 

kor az egyke lányoknak többet megengedtek szüleik. Külső-So-
mogyban a Koppány-mentén és főként az ún. kurtafalvak katoli
kus asszonyainak a korábbi viselete alapvetően átalakult. A hosz-
szú szoknyák kissé megrövidültek, a korábbi 2-3 alsószoknya he
lyett ünnepen 4-5 is kellett. Hogy még farosabbak legyenek a 
puffándlit, azaz farpárnát kezdték felkötni a derekukra. (44. ábra) 
A szájhagyomány szerint a betyárok szeretői kezdték először ezt 
viselni. A korábbi kendőből megkötött konty helyett papírral me
revített gyöngyös, fiitteres pille került a fejbúbra. A kontytűkkel 
apróra feltűzött kerek hajfonatra húzott csipkés szélű fejkötőt tet
tek. A szoknya és a blúzféle anyaga is megváltozott az 1920-30-as 
években a Koppány-mentén piros, világoskék, rózsaszín borocszín, 
sárgásrózsaszín, tüdőszín (lilás) brokát, selyembrokát, maga színé
ben mintás selyem, bársony szoknyákat és blúzokat viseltek, sok
szor egyszínű volt mindkettő. A sárgát nem kedvelték, ritkábban 
grenadinból táncruhát készítettek ebből. A falusi varrónők a blúz
féléknek számos szabásával, változatával kápráztatták el megren
delőiket. Böjti időszakban viszont a fiatalok is a sötétebb színek 
különböző árnyalatait képviselték szövetszoknyáikkal és réklijük
kel, de minden vasárnap más színűben mentek templomba, ha te
hették. Az idősebb korosztály, azok akiknek már eladó lányuk 
volt, vagy nősülendő fiuk, már sötétebb színekben pompáztak. 
Hétköznap a hagyományosabb darabokat vették fel: a vászonból 
vagy sifonból való hímzett bevarrott ujjú szükimeget, kevesebb al
sószoknyát, hosszabb, sötétebb szoknyát. A keskeny félkötény 
(43. ábra) vagy a melleskötény ekkor elmaradhatatlan volt, több
nyire feketéből. A fejükre kendőt kötöttek a fiatalok menyecské
sen hátra, az öregek előre. (NÓVÁK J., 1971. 69-75., HOFER T., 
1954. 294-303.) A Kapos-mente Kaposvártól keletre eső szaka
szán hasonló fejlődés ment végbe a szoknyák, blúzfélék színében, 
az alsószoknyák számának emelésében, a farpárna viselésében, és 
megváltozott a korábbi konty is, a hátrakötő helyett főkötő, a necc 
lett. (45. ábra) A hétköznapi ruházat itt is közelebb volt a koráb
ban hagyományoshoz. Nagy melegben csak a fehér vászonból 
vagy sifonból való szükimeget vették fel. (GAAL NAGY Gné., 
1972. 24-30.) A hagyományokhoz erősebben ragaszkodó Csurgó 
és környéki falvak népe nem jutott hozzá a korábban könnyen be
szerezhető cseh csipkékhez, ezért a fiatalok is hasonló, kendőből 
való fej kötőt kezdtek hordani, mint az idősebbek. A viselet többi 
részében ragaszkodtak a korábbi hagyományokhoz egészen az 
1950-es évekig: sötétebb tónusú szoknyák selyemből, bársonyból, 
esetleg apró hímzett virágosok, sötét alapszínű keskeny, hímzett 
félkötények, világosabb színű virágos mintájú kásmírkendők 
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nagy rajtokkal, a fiatalokon buggyos ujjú fehér bokrosümög. A Zse
lic nyugati felén lévő református falvak 1920 körül hagyták el a 
korábbi ún. góda kontyot, mely fekete, a fej búbra hátrakötött se
lyemkendőből, s a fejbúb tetejére tett fehér házilag horgolt fejkö
tőből állt. Helyette a belső-somogyi, szigetvidéki falvak többségé
ben már korábban elterjedt ún. szigetvári kontyot vették át. (40., 
48. ábra) A fejszorítós somogyszobi (39. ábra), csökölyi, (31. ábra) 
segesdi, kutasi, udvarhelyi kontyok az 1920-as évek végén kerül
tek utoljára újasszony fejére. A Dráva-menti Babócsa és környé
ki horvát csoport magyar és horvát eredetű lakóinak viselete eb
ben a korszakban kezdett eljellegtelenedni. A Lakócsa és környé
kiek az 1960-as években kezdték csak elhagyni fehér alapszínű 4 
méternyi anyagból apró tűzéssel lerakott biklából és fehér vászon
alapú, de ujján hosszanti irányban szőttes díszű ingből, rukávéból, 
a fiataloknál nagyon színes, öregeknél fekete kötényből, frtunból, 
nagyon színes fej kötőből, pocelicából álló ruházatukat, amely szin
te az utolsó percig megőrizte XIX. századi hagyományait. A bikla 
elején lévő vászonból való betoldás prvapola alján a szőttescsík 
azonos volt a rukáve ujján lévő minta színével, amely jelezte a gaz
daasszony korát. A megyében élő németek ruházatának polgári-
asabb szabása korábban alakult ki, mint a magyaroké, de sötétebb 
tónusú darabjaik fiatal nők esetében kiszínesedtek (kötények, 
pántlikák, mellények fejkendők). A külső-somogyi német nők el
hagyták a régi merevített fej kötőt, а Mar асе Khappot (34-35. ábra), 
és sifonsapkát vettek fel helyette. 

39. Homlokszorítós konty 
Somogyszobról. Református 
viselet. RRM 67.6.4. 

40. Szennai asszonyok sziget
vári kontyban. EF 69398. 
Gönyei Ebner Sándor felvéte
le, 1934. 
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A fiatal férfiak, különösen, akik megjárták a világháborút, nem 
vették fel többet a vászongatyát, csak a nyári nagy melegben, ara
táskor, csépléskor, esetleg fűkaszáláskor, ilyenkor volt általános a 
bocskorban járás is. Az idősebb parasztok ragaszkodtak a 
bogatyához, a hímzett vászoningekhez, vászon alsógatyához, a ré
gi mellényhez, bundához, félkabáthoz a harmincas évekig. Nagy 
Mihály belegi parasztember emlékezett rá, hogy az 1920-as évek 
elején Csurgón járt szavazáskor, ott látott idős virilista gazdákat 
szűrben. Ezután már csak pásztorok, csőszök, uradalmi kocsisok 
vették fel a hétköznapra való szűrüket. A férfiak e korból való di
vatosabb ruházata mégis eltért a városiakétól, pl. egyesek ünne
pen fekete csizmanadrágban jártak, hozzá fehér pamutvászon ing
ben, ez sokszor hímzett volt, rajta porcelán vagy fémgombok, a 
mellényük, kabátjuk is többnyire fekete volt, szabása fáziseltoló
dással követte a városiakét, a kalapjuk ugyan vidékenként más 
volt, mégis meg lehetett ismerni róla, hogy viselője faluról jött. 
Tarisznyájuk akár vászon (pl. a csökölyieké), akár bőrtarisznya 
(Zselic, Belső-Somogy, és mindenütt a pásztorok), akár szőrta
risznya volt az (Külső-Somogy), csak a somogyi parasztokra vagy 
pásztorokra volt jellemző. Gyermekek vászontarisznyát hordtak 
az iskolába. A pásztorok e korszakban is kitűntek régiesebb ruha
darabjaikkal, fekete csizmanadrágjukkal, vászoningükkel, gurcsi-
gombos mellényükkel, amely esetenként zsinórozott díszű is lehe
tett, kabátjukat vastag posztóból varrták. A gálosfai német pásztor 
kék posztónadrágját vitézkötéssel varrták ki. (RRM 9195.) Hét
köznap a pantalló mindennapos volt, akár a csizmanadrág vagy a 
ceig nadrág. Sokszor házilag festett vászonból varrtak szűk nadrá
got. Az ing a praktikusságot követte, munkanapokon nem volt fe
hér, hanem színes karton, kékfestő, vagy házilag festett anyag. A 
mellény és kabát esetében nem ragaszkodtak a feketéhez. Uradal
mi alkalmazottak esetében még ebben az időben is előfordultak 
szabott, zsinórozott ruhadarabok, mint a parádéskocsis dolmá
nya, szűre. 

Különleges sorsú, rendeltetésű ruhadarabok 
Kontyok, fejkötők az első világháború előtt 

A megye legtöbb községében az asszonyok többnyire fekete se
lyem- vagy klottkendőből, fiatalok esetleg pirosból vagy kékből 
hátrakötött kendőkontyot viseltek: Külső-Somogy, Kapos-mente, 
a Nagy- és Kisbérek körzete katolikus és református falvaiban, a 
Dráva mellett Babócsától Vízvárig, a Zselicben, a Szigetvidéken 
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és a Rinya-mentén viszont a katolikus népcsoportoknál. Ez a ken
dőből kötött kontyféle nagy változatosságot mutat. Fiatalok eseté
ben keményítették ezeket a fejkeszkenőket és még meg is tűzdelték, 
hogy minél merevebben álljon. Idős asszony kontykendőjét nem 
illett keményíteni. A kendőből való konty alá a hajfonatokat kari
kásán tették fel a fejbúbra, ha vékonyszálú volt a haj, kis rongyka
rikával kipótolták, vagy karikába hajtott vesszővel. A hajkarikára 
fehér sifon vagy csipke sapkát kötöttek, melynek fodros vagy 
csipke széle kilátszott a rátett kendőből alakított fejfedő alól, neve 
kápli Lábodon és környékén. A merevítő és a hozzárögzített ken
dő együttes neve Babócsán és környékén sámi, Csurgótól 
Pogány szentpéterig (40. ábra) és a Kapós-mentén hátrakötő, bekö
tő, kikötő Nagyatádon, magyar konty a Nagyberek magyar, és tót-
konty a horvát falvaiban. A kendőből kötött kontyot különböző 
módon merevítették papírral, skátulával, kápriccal, ronggyal, ró
zsaággal, vesszőkoszorúval: kereken, szögletesen. A Kapos-men-
tén a fiatalok hátrakötője piros, idősebbeké kávébarna vagy feke
te. Itt a kendő alá pártaszerű formájú papír merevítőre először si-
fonsapkát tettek, arra a hátrakötőt, és ünnepen a kendő szélére 
előre gyöngyös, fiitteres díszpánt rögzítőt. Hátrakötés után elől 
színesfejű gombostűkkel a fehér fejkendőhöz erősítették, a kendő 
hátulsó szárnyait is megtűzték, hogy szebben álljon. (36. ábra) 
Marcali környékén, a Nagyberekben elég nagyméretű volt a hát
rakötő és a fül mögött oldalt kiállott szarvszerűn a vége. (37. ábra) 
Utóbb három darabból szabták, hogy jobban álljon. Külső-So-
mogyban perdit varrtak a felébe hajtott textil középső harmadá
ra, azt kötötték meg hátul a nyak felett és a keszkenő sarkait a kö
tés alatt húzták át, madárszárnyszerű kányás kontyot képezett a 
bujtatott konty (Igal, Somogy ácsa) (38. ábra), Karád, Törökkop-
pány környékén a fiataloké piros kasmír, bécsi vagy törökös anyag
ból készült. Belső-Somogyban a csökölyi és nagybajomi katoliku
sok kendőkontyának a fej búb alatt masniszerűen hajtogatott ke
ményített fehér fűzőket tűztek a kötésére és színes szalagok borul
tak rá. (Vasárnapi Újság 1862.) 

A megye délnyugati és déli felében élő református lakosságnál 
házi horgolású csipke fodrokból, fűzőkből, kontyszalagokból és 
kendőből, vagy kendő nélkül az előbbiekből alakítottak ki többfé
le asszonyfőkötőt a reformátusok és evangélikusok. A Rinya-
mentén a hátrakötő fekete kendőből homlok- vagy fejszorító lett, 
oválisán feküdt a fej tetején és rátűzték a hajkontyra tett papírral 
rögzített kis káplira, amely tüll vagy csipkefodros kerek fejkötő 
közepébe volt beledugva. Fenn a fodrok közé színes művirágokat 
varrtak. Hátra a káplira rögzített keményített fehér fűzők lógtak le 
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párosan 2-A-6 bokor, ezekre borultak rá a színes kontyszalagok. A 
homlok fölé boruló fekete homlokszorító szépen megnyújtotta az 
arcot (Kisbajom, Kutas, Somogyszob, Kónyi, Ötvös, Segesd, 
Vese, Somogyudvarhely). (39. ábra) Idősek, gyászolók nem visel
tek színes kontyszalagokat és nem keményítették a fűzőt, nem tet
tek a konty csipkés fodrai közé színes szalagokat, művirágokat. 
Csökölyben a hátrakötő kereken fedte a homlokot, a fejbúbon volt 
a közép 5-7 cm-es papírdobozka klottal bevonva, ezen csipkés, 
bodros mű virágos fej kötő borult előre a fejtetőre, hátra a maguk 
hímezte fehér fűzők lógtak le kétoldalt a vállig. (ELŐD G., 1929. 
197-200.) Ezek tetején nem kontyszalagok terültek el, hanem szé
les trapéz idomú egybevarrt hátravető fekete selyem alappal, sze
gélyein, csúcsain kétsoros, ráncba szedett piros szalagsorral dí
szítve. (31. ábra) A csökölyi konty szépségét mindenfelé elismer
ték, az innen férjhezment lányok mindig ragaszkodtak szülőfalu
juk kontyához. Fekete hátrakötő kendő szerepelt a Szenna és kör
nyéki református asszonyok gódakontyában, de ők a bekötött ken
dő fölé tűzték fel a fej búbra a fehér cérnából horgolt szarvasneccet. 
(KNÉZY J., 1978. 243-263.) Ez is fodros volt, széleit színes fonal
lal cifrázták a fiatalok, közepén ennek is volt egy kis szarv formá
jú nyúlvány, amelybe kemény papír merevítés került, amelyhez a 
hátralógó szalagokat és fűzőket is rögzítették. Gyász alkalmával 
ezeknek is csak a fekete és fehér része maradt fenn. Szilvásszent
mártonban - emlékezet szerint - fekete gyöngyfonalból félgömb 
alakú, böckösen horgolt necc került a nők fejére. Hasonlót hordtak 
idős asszonyok Kadarkúton barna, szürke gyapjú fonalból. Más
felé is elterjedt a haj konty ra helyezett csipkés, esetleg gyöngyök
kel díszített kerek necc. Ezt fiatal asszonyoknak helyezték felkon-
tyoláskor a fejére Magyaregresen, Kaposújlakon, Mérőben. En
nek a tetejére hátrakötő kendőt tettek. Az idősebbek necc helyett si-
fonsapkát vettek fel a hajkontyukra. Fekete, bordó színű gyön
gyökkel hímzett sapkácska, necc került a Kis-Balaton körzetében 
lévő falvakban az újasszonyokra (Szőkedencs, Kiskomárom). 
Csipkefodrokból álló, kis kerek, középen kis kemény káplival ellá
tott, hátul fűzőkkel és színes lelógó szalagokkal díszített kontya 
volt a Dráva-mentén több helységnek, (Gyékényes) és a Szigetvi
déken (Darány, Istvándi, Csokonya, Visonta), a fiatalokéban a 
fodrok között színes díszek is voltak. Csurgó és környéke refor
mátus és evangélikus asszonyainak nem kerek, hanem négyszeg
letes formájú és csipkés fodrokból kiképzett az előbbieknél na
gyobb méretű és művirágokkal, gyöngyökkel, flitterekkel díszí
tett kontya volt, amelyhez a nyersanyagot Csehországból hozat
ták. (32. ábra) 
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Mindezek a kontyféleségek az 1920-as évekig elterjedtek, ez
után - mint már ismertettem - sokfelé megváltoztak a fej kötők, 
somogyi nevükön kontyok pl. az ún. kurta falvakban (hátrakötött 
kendo helyett dobozszerű kicsi, fiitteres pille), a Szigetvidéken és 
a Zselicben (agódakonty és a korábbi házi készítésű kerek fodros 
konty helyett a nagyobb méretű ún. szigetvári konty (40., 48. áb
ra), Csurgó és környékén (a cseh csipkéből formált konty helyett 
hátrakötő), Kapos-mentén (a hátrakötő helyett az alatta lévő necc 
vált önállóvá, a fiatalok hátrakötőt csak lakodalomban vettek fel 
azután). (44. ábra) Másutt fokozatosan elhagyták a meglévőket az 
1930-as évektől kezdődően. 

Női kendőfélék: nagy abrosz méretű vászonból, sokszo
rosan hajtogatott fejkendő és sál formájú fejrevaló 

A jobbágy asszony ok fejére való, nagyméretű, vászonból való, 
elől szögletesre rögzített fej kendőfélének tájanként többféle rögzí
tési, hajtogatási, megkötési, feltekerési módja alakult ki. Dunántú
lon több helyről feljegyezték, hogy a parasztasszonyok olyan ken
dőt viselnek, amely megvédte arcukat a nap, de a kíváncsiskodók 
elől is. A legkorábbi ilyen kendőábrázolás az alsólendvai urada
lom térképén látható a jobbágyok között egy asszonyon a XVIII. 
század végén (OSZK térképtára). Legismertebb ábrázolása Kis
martonból és Veszprémből (41. ábra) maradt fenn (BIKESSY-
HEIMBUCHER K., 1816.). Somogyból is említették többen, saj
nos nem ábrázolták. Somogyvárról leírták 1797-ben, hogy két 

43. „Bújj, bújj bokrosdi"-t 
játszó kislányok hétköznapi 
ruhában. 
Törökkoppány. 1930 körül. 
RRM F 7507. Gönyey Ébner 
Sándor felvétele. 
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asszony buríttója miatt a mögöttük ülő ispán nem látott a temp
lomban. (MOL P 623 IV k. 10. sz. E 1722-1823.) Somogyból az 
első ismert említés a bebagyulált fejű asszonyokról Bél Mátyásé a 
Nagyberekből 1735-ből. (BÉL M., 1725-1735.) Taucher Ágoston 
1781-ben ezt írta: „Gyékényesfalu... arról nevezetes, hogy ott az asszo
nyok valahányszor a nyilvánosság elé lépnek, nem a hideg miatt, hanem 
bevett szokás szerint vászonkendővel födik el arcukat, azt (ti. a kendőt) 
kezükben tartva". (Intinerarium Peregrini iter in Venitas suspec-
tum. kézirat PL könyvtára.) A Dráva- és Rinya-mentéről 40 év 
múlva ezt írták: „Ott ünnepnapon... Fejére a nő egy fehér vászonruhát 
tesz és azt úgy tudja elrendezni, hogy a kötés a homlok fölött kiálljon és 
beárnyékolja az arcot, amiből csak a száj, orr és szemek maradnak kendő
zetlenül". (VITALIJ. B., 1828. 83) Még az 1840-es, 1850-es évek
ben is ismert Somogyban ez a jelenség. (CSORBA J., 1957. 91.) A 
Dráva-mentén keszkenő а neve. (BARLA SZ. L, 1860. 292.) Jankó 
János is foglalkozott e kendőféle emlékével: (1902. 227-228. p.) 
„.. л fejrevaló vagy kendőruha... nagy fehér lepedő volt a legfinomabb pa
tyolatból - öregasszonyoknál vászonból - s igen nagy fejet csinált az 
asszonyoknak, mert akkora volt, mint egy ágyterítő... homlokrésze nem 
kereken szegte be az arcot, hanem egyenes volt s a hátsó részén is volt két 
kis szarva, s így a fejtető maga négy szegletes volt; a kendőt így szegletes-
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re tartotta a nádszál vagy vesszőcske vagy cirokszál, melyet e célból a ken
dő alatt alkalmaztak... A kendőt ilyen négyszegletesre bevetni egész tudo
mány volt, mert nagyon arányosan kellett összehajtogatni ...lehetett előre 
vetve és hátra vetve is". Gönczi Ferenc (1914. 385-91.) a sifonból va
ló hetési-, göcseji pacsának 20 részletben történő hajtogatását is
mertette. Somogyban kevesebb fázisa volt a hajtogatásnak, de ál
talában volt benne rögzítő pálca. Csurgó környékén az 1930-as 
években még régi fényképekről és visszaemlékezésekből lerajzol
ta és leírta a sálalakú vászonból kialakított előrevetőt, amelyet a nap 
ellen a mezőn használtak, de az ünnepi hátravetőt is (20. ábra) 
Raksányi Lajos rajztanár. (RRM NA-1211.) A másik ekkor ké
szült leírás szintén mezei munkán fejre hajtogatott, elől pálcával 
rögzített fejrevaló hátravető kendőről való Nagybajomból. 
(GÖNYEY ÉBNER S., 1937. 35-41.) A reformkor elejétől kez
dődhetett egyfajta ízlésváltozás a könnyebb, finomabb, puhább 
anyagú és részben színes kendőfélék térhódításával. Egyidejűleg 
az arcot beárnyékoló nagy vászon keszkenőket kezdték elhagyni 
túlzásnak tartva a női arc eltakarását. Talán inkább mutogatni 
akarták már a XIX. század első felétől kezdődően a módosabb vi
dékek lakói lányaik, asszonyaik kiszínesedő viseletét, szép fejfedő
jét, mint elrejteni. Valószínű, hogy bár lassan, de fokozatosan 
megváltozott a nők társadalmi megítélése is. A kapás növények el
terjedésével lényegesen többet kellett a mezőre járniuk, munkát 
vállalniuk, mint korábban, s ez némi megbecsülést is jelenthetett 
számukra. (KNÉZY J., 1992-94. 31.) Dél-Somogy református 
falvaiban sokáig divatban maradt e fent ismertetett kendőféle vi
selete. A darányi községi és az egyházi elöljáróság hozott 1848 
februárjában olyan határozatot, hogy nem járhatnak templomba 
az asszonyok nagyméretű keszkenővel bekötött fejjel, amely csak 
az orrhegyet és az arcból alig valamit enged láttatni, csak úrvacso-
rakor tettek kivételt. (JPM Néprajzi Adattára 481. Kézirat 1848. 
263-264. p.) Helyette csak a takarító viselését javasolták mind a 
bírák. A darányi vizsgálatban résztvevő Barla Szabó István refor
mátus lelkész 1860-ban megjelent Visontáról és környékéről szó
ló cikkében így nyilatkozott e régi kendőviseletről, (1860. 292.) az 
áll alatt megkötött keszkenőről: „...némelyek fejőket és képöket - török 
asszonyok módjára - még nyáron is keszkenőkkel úgy bekötik, hogy csak 
az orr és szemek látszanak ki a kötés alól. ...Egy pár év óta azonban kez
dik már ezen dísztelen szokást - Visontán s a szomszédos helységekben el
hagyni..., s kezdik fejőket csinos fehér keszkenővel fedezni, melynek széle 
csinosan ki van varrva vagy csipkézve. Ezt alulról kötik meg, alóla az 
egész arc látható. " Tehát ennek a nagyméretű, az arcot jól beárnyé
kolva hajtogatott kendőnek elmaradása Darányban és környékén 
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45. Fiatalasszony „neccben". 
Szabadi, 1940 körül. 
RRMF8543. 
Ismeretlen szerző felvétele. 



valószínűleg a helyi lelkészek és elöljárók hatására következett be. 
Talán hozzájárult az is, hogy török szokásnak - s ezzel pogánynak 
- tartották, s ezért léptek fel ellene. 

Az asszonyok kontyára való kendők egyike a vászonszél (50-70 
cm) szélességű - Csorba József szerint (1857. 91.) „shawl forma ön
maguk szőtte" - darab, amelyet leginkább a Belső-Somogyban és a 
Zselicben viseltek a református nők, mégpedig az 1920-30-as éve
kig. A XVIII. században ez a törölköző formájú, két végén tükrö
sen díszített, hosszabb-rövidebb vászonkendő még a köznemes 
asszonyok ruhakészleteibe is beletartozott. 1762-ben Thulmon 
Pálné hagyatékában Gombán „vörös pamukos hosszú kendo \ 1758-
ban Sárközi Pálné esetében Korpádon „egy darab gyolcs takaríttó" 
is feljegyzésre került. (SML IV. l.y. Inventária) A XIX. század 
elején Külső-Somogy parasztságának hagyatékában is gyakoriak 
voltak templomi női fej viselet részét képező vászonból vagy más
ból való takarítók, rövid vagy hosszúruhák, később inkább csak a 
csipke tilanglik. A Zselic és Dél-Somogy területéről származó 
adatok és fennmaradt tárgyak alapján e sál forma, egy vászonszél-
nyi fejrevaló használatáról sokat tudunk. Elhelyezésének számos 
változata fordult elő nemcsak vidékenként, de egy községen belül 
is, mert ezzel sok mindent ki tudtak fejezni az asszony helyzeté
nek jelölésére az adott közösségen belül, pl. más volt idős asszony, 
más fiatal, más gyászoló nő stb. esetében az elhelyezés, díszítés, 
sokszor az anyag is. Tűzték a kontyra (Somogyszob), ráhajtották 
úgy a fejre, hogy eleje a homlok fölött álljon (Csököly), a hosszab
bat a vállon át a derékig hozták le, s ott összefogták a kezükkel, 
összetűzték, vagy övvel lefogták. Volt ahol alulról vitték fel a 
kontytetőre, úgy tekerőzték fel, vetették előre, vetették hátra. A vá
szonból való ruhák elnevezése ezt a sokoldalú jelrendszert tükrö
zi: hosszú-, rövidkendő, kisruha, (20. ábra) (Csurgó, Gyékényes, 
Somogyudvarhely), férevető, fffrevető, (21. ábra) (Csököly, Nagy
korpádig), átalvető, (Szabás), hátravető (Nagybajom), kontykendő 
vagy kendő (Somogyszob). A finomabb anyagokból készített 
kontyravaló kendők elnevezése részben más, takaríttó, tilángli, 
(31., 42. ábra) de ismert a kisruha is. Míg a vászonruha az idősek 
és gyászolók fejére került, a mollból, csipkéből való tilánglit fiatal
asszonyok viselték, volt ahol azok, akiknek nem volt még gyerme
ke, volt ahol kisgyermekesek is. Egyes falvakban (pl. Nagykor
pád) nem is illett fiatalasszonynak tilángli nélkül templomba 
mennie. Egész Zselicben és egész Dél-Somogyban ismerték. E 
vidékeken az iparos feleségek is hordtak sálszerű csipkefátylat, de 
feketét. A csökölyi asszonyok nagypéntek délelőtt a templomban 
fehér vászon férevetőt viseltek, délután sáfránnyal sárgítottat. 
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46. Göllei asszony hétköznapi 
viseletben, 1905. EF 8413. 
Ismeretlen szerző felvétele. 



Több fehér ruha, több viselő vagy öltözet igénye 

A móringlevelek, hagyatéki perek, végrendeletek, árverési 
jegyzőkönyvek is mutatják, de a paraszti emlékezet is arról tanús
kodik, hogy lehetőleg több rend ruhát készítettek el a házasuló fe
leknek arra számítva, hogy évekig, esetleg halálukig kitartson. Pl. 
fehér ruhából a házasságkötés előtti szabáskor legalább 6 vászoning-
bikla, 6 vászoning-gatya megvarrását tűzték ki célul, de a duplája 
sem volt sok. Ügy mondták, mennél inkább szerette a menyasz-
szony a vőlegényét, annál többet készített és annál szebb hímzés
sel díszítette legalább az ünnepi darabokat. A legszegényebbek is 
legalább egy ünnepi és egy hétköznapi együttes beszerzésére tö
rekedtek. Akinek csak egy rend ruhára jutott, arra a Kapos-men-
tén megvetően mondták, egy bőrben jár, mint a kutya. (GELEN
CSÉR S., 1968. 39-55.) A több rend öltözék meglétét hozzájuk 
méltó, illő, az élet menetéhez szükségesnek tartották. Nagykorpá
don az első világháború előtti és részben utáni öltözködési igé
nyekről így vallott 1979-ben Vajda József önkéntes gyűjtő: „Ak
kor annyira pedánsak voltak, hogy nem fordulhatott elő, hogy valaki nem 
megfelelő ruházatban jelent meg. Ünnepre a férfinak, asszonynak is volt 
templomi ruhája, ha megjöttek a templomba, teljesen átöltöztek... ünnep 
délutános ruhába, abba ültek ki az utcára. Még a kontyot is letették (le
cserélték, helyette egyszerűbb kontyot tettek fel) ...az is háromsoros volt 
három rózsával a fiatal asszonyokéban, nem annyira díszes és rövid sza
laggal, nem volt olyan magas, de az is gyári csipkéből készült rövidebb 
pántlikával. Abban ültek ki és kartonruhában, török bécsiben, vagy lila, 
piros, kékes, szürkés színű karton nagy fodros szoknyában. A mezőre is 
szép csinosan felöltöztek és ott letették a szép ruhát és felvették a munkás
ruhát. Haza megint szépen mentek kontyosán, de be volt kötve a fejük 
kendővel. " (45-46. ábra) 

A falusi közösségeken belül mindenki tudta a ruházat alapján, 
hogy az előttük álló személy pásztor, iparos, cseléd vagy paraszt, 
katolikus, református, német, magyar vagy horvát, illetve milyen 
életkorú. Hasonlón történt ez a nők ruházatával is. A falusi közös
ségen belül annyira közismertek voltak ezek a ruházatbeli jelrend
szerek, hogy nem is igen beszéltek róla, különösebb hangsúlyt 
nem kapott társalgásukban, csak ha fiatalokat kellett figyelmeztet
ni, hogy mihez tartsák magukat, vagy ha valaki megsértette az 
íratlan szabályokat. A vétek nagyságától függően különbözőkép
pen reagáltak: háta mögött kibeszélték, füle hallatára mondogolódtak, 
szemébe mondták, kidobolták vagy már úgy viselkedtek vele, mint 
aki már nem tartozik közéjük. A szülők, após, anyós dolga volt, 
hogy a fiatalabbakat finomabban vagy erőteljesebben megrója, ők 

47. Német fitalasszony kislá
nyaival. Szulok, 1940. 
MMGMA VILA. 
Ismeretlen szerző felvétele. 
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vették meg a családtagok ruháját is, nem hagytak abba beleszó
lást. Az anya, anyós vizsgálta felül lányát, menyét mielőtt elindult 
a faluba, megigazította konty át, megindította szoknyájának ringá-
sát, kinyitotta a nagykaput, ha a túl bő szoknya nem fért ki a kis
kapun, mikor pl. Törökkoppányban templomba indultak. (44. 
ábra) Megvizsgálta akkor is, ha semmi kivetnivalót nem talált. 
(KNÉZYJ., 1996.371-89.) 

Adott időben a viseleti különbségek egy része abból adódha
tott, hogy a változások fáziseltolódással érintették az egymás mel
lett élő csoportokat. Az egymás ruházatát kicsúfoló falvak népe 
véleményével kifejezte elképzelését a számára méltatlan viselet
ről, de olykor csak a másságot figyelte és jegyezte meg. Kisebb fa
lucsoportok összetartozása is kiderült a ruházat szemmel látható 
darabjainak azonosságából vagy hasonlóságából (konty, kalap, ta
risznya, szűr, ködmön, a viselet anyagának színe, bősége). Ez azo
nos ízlésvilágra is utal ezeken a csoportokon belül. Ezek a véleke
dések a néprajz, a paraszti ízléskutatás igen fontos forrásai. 

Knézy Judit 
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48. Zselickisfaludi fiatal me
nyecskék szigetvári kontyban 
„tilanglival". Gönyey Ebner 
Sándor felvétele, 1931. 



HIMZESEK-CSIPKEK 
RÉGEN ÉS MA 

A somogyi hímzések mindazokat a sajátosságokat magukba 
foglalják, amelyek a magyar népi hímzések régi és új stílusaira jel
lemzők. 

A Dunántúlon Somogy megye egyike volt azon vidékeknek, 
ahol a legtöbb kendert-lent termelték, és ez a paraszti háztartásban 
szinte teljes egészében feldolgozásra is került. E tájon így maradt 
meg a legtovább a fehér vászonruha viselése, valamint a háztartás
ban és az ünnepi alkalmakkor használt textíliák alkalmazása, ame
lyet főképpen fehérhímzéssel, rojtozással, csipkével díszítettek. 

A somogyi hímzés sokféleségét példázzák a díszesen kivarrott 
lepedővégek, a férfi és női ingek, különböző kendőfélék, a házbel
sőt díszítő, az ajándékba kapott, nyakba-, fejre- és kézbevaló ken
dők, az ünnepi abroszok gazdag változatai, amelyeken a tiszta fe
hérrel hímzettek mellett a szőttesekhez hasonlóan a piros-kék, 
helyenként a többféle szín alkalmazása is dominált. 

Tanulmányom elkészítésében nagy segítséget jelentettek az 
1900-as évektől napjainkig Somogyban gyűjtő kutatók munkái, 
akiknek írott dokumentumai segítségével mintegy 150-200 esz
tendő távlatából szólalhatnak meg a múzeumi és egyéb gyűjtemé
nyi darabok. Az 1950-es évek első felében több alkalommal gyűj
töttem Attalán, Nagyberkiben, Csökölyben, Karádon, Buzsákon, 
ahol a tánc alkalmakkor hordott viseletek mellett a régi, a parasz
ti, a legújabb stílusú és a népi iparművészeti hímzéseket tanulmá
nyoztam. Átnéztem a Néprajzi Múzeum, a kaposvári Rippl-Ró
nai Múzeum, a Népi Iparművészeti Tanács, a csurgói és a marca
li helytörténeti múzeum, a buzsáki tájház somogyi hímzéssel, 
csipkével, rojtozással díszített női-férfi vászonöltözeteit, hétköz
nap és ünnepi alkalmakkor a lakást díszítő vászonhímzéseit, ame
lyek mintegy 40 községből kerültek be a gyűjteményekbe az 
1900-as évektől napjainkig. 

A Rippl-Rónai Múzeum legtöbb hímzett textíliáját Gönczi Fe
renc tanító, királyi tanfelügyelő, majd a múzeumigazgató (1923-
1948), Knézy Judit néprajzkutató 1963-1980 között gyűjtötte, de 
számos textilt vásárolt az 1950-es években Takáts Gyula múze
umigazgató, napjainkban pedig Kapitány Orsolya néprajzkutató. 

249 



A Néprajzi Múzeum textilgyűjteményében 1900-1954 között fi
gyelemre méltóak Garay Ákos grafikus, Mihalik Gyula rajztanár, 
Volly István folklorista, Gönyey Ebner Sándor és Hofer Tamás 
néprajzkutatók közreműködésével bekerült somogyi hímzések, 
különösen a férfiingek. Az Iparművészeti Múzeum, a Rákóczi té
ri Nőipariskola, Kund Elemér és az Állami Népi Együttes gyűj
teményéből ajándékozott somogyi hímzések is jelentős értékűek. 

A levéltári kutatásokból és a megjelent szakirodalomból tud
juk, hogy Somogy megyében a XIX. században a férfiak és a nők 
körében még általános volt a fehérvászon öltözet viselése, ami a 
férfiaknál inget, gatyát, a nőknél vászoninget, bő pendelyt, „rendes 
péntőt", kötényt, keszkenőt és kendőt jelentett. „.. .Valamennyi fehér
ben, otthon fonva-szőve, otthon varrva... Л férfiak a XIX. század első 
felében még rövidderekú inget viseltek, amely szűkujjú „sípujjas", vagy 
bőszáju volt és amit alul beszegtek, vagy... „fehérpamuttal kivarrtak... 
...a somogyi gatya 12 szeles volt, féllábszárig ért s alul volt mester kéje, 
vagyis rojtja... Az asszonyok ünnepre bodorujju felifujt fodros inget öl
töttek magukra s a nyakat és a vállakat -férfiak nyakravalójának meg
felelően - visszahajló gallér módjára... a finom gyolcsból való csip
kés-fodros „smizli" borította". (JANKÓ J., 1902. 224-253.) Mihalik 
Gyula kaposvári rajztanár, majd iparművészeti író (1874-1934) az 
1900-as évek első évtizedében Malonyay Dezső felkérésére írta 
meg a Magyar Népművészet IV, dunántúli kötetében Somogy 
megye tárgyi népművészetéről szóló tanulmányát. Feltehetően a 
fényképfelvételek javarészét Sági János író, a rajzokat Juhász Ár
pád művész készítette. A 16 fekete-fehér és 4 színes táblán 50 kü
lönféle lepedővég, vánkoshéj, férfiing, női ingváll, kézbevaló ken
dő fehér- és színes hímzéssel, egészben és a részleteket hangsú
lyozva került bemutatásra. 

A somogyi hímzések leírása, a rajzokkal, fotókkal való bőséges 
illusztrálása tette lehetővé, hogy napjainkban is - 150-200 eszten
dő távlatából - a különféle textilgyűjteményekben megőrzött so
mogyi hímzések - az akkori adatközlők emlékezetét felidézve -
megszólalhassanak. 

Palotay Gertrúd ismertetése a buzsáki hímzésről 1932-ben je
lent meg. Ebben az esztendőben Ferenc Kornélia kézimunkatanár 
közreműködésével állították össze a Hímzőmesterség című köny
vet is. (PALOTAY G , 1932. 9. sz. 4-9.) (FERENCZ K.-
PALOTAY G., 1940.) Az 1940-es évektől Fél Edit, Doma-
novszky György, Vajkai Aurél, majd Knézy Judit és Kerékgyártó 
Adrienne összegzik tanulmányaikban, könyveikben a somogyi 
hímzések, csipkék kialakulására, változására, fejlődésére vonatko
zó ismereteiket. Kerecsényi Edit 1950-től kutatja Zala megye 
néprajzi-népművészeti hagyományait a nagykanizsai Thúry 
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György Múzeumban, melynek anyaga a II. világháborúban meg
semmisült. A textilgyűjteménye azonban 1975-ben már 950 da
rabból állt, ami Kerecsényi Edit kitartó munkáját példázza. „...Az 
I. világháború óta nem tekinthető Zala megye történeti egységnek: köz
igazgatási intézmény. 1950-ben pedig Veszprém megyéhez csatolták a me
gye észak-keleti részét, a Balaton-felvidéket. Bizonyos községek Vas, illet
ve Somogy megyéhez kerültek, néhányat pedig azokból csatolták 
Zalához..." (KERECSÉNYI E., 1975. 3.) így Zalakomár és kör
nyéke, Csurgó és vidéke részét képezik a somogyi hímzés világá
nak, mint ahogyan nem határolható el élesen a Balaton-felvidék 
pásztorviselete vagy a férfiingek díszítése a Kapos-menti hímzé
sektől, bár az utóbbiak formavilága változatosabb, gazdagabb. 
(KÁRPÁTI Jné.-CSER M., 1987. 3-9.) A somogyi hímzések 
megírásánál Fél Edit sokoldalú elméleti, módszertani munkássá
gát vettem elsősorban figyelembe, „...a ház öltözetét alkotó vászon-
nemüek: lepedők, ágytakarók, párnahéjak, abroszok és kendők hímzések 
elemzéséről közös alapvető tulajdonság a síkfelület, amelyben a hímzést 
elhelyezték. Ebben különböznek a ruhahímzésektől, amelyeknél az eltérő 
módon szabott díszítendő felület adottságai eleve eltérő mintaszerkesztést 
kívánnak..." (FÉL E., 1976. 7.) 

A vizsgálandó tárgyat mindenekelőtt technikailag igyekszem 
megismerni, teljes egészében megvizsgálni, elemezni, majd felis
merve az esztétikai értékeket helyezem be az egészet egy kisebb 
vagy nagyobb közösség életébe. Kutatásaim során az ország kü
lönböző területein figyelemmel kísértem a specialistákat, többek 
között a férfiingvarrókat, a hímzéseket tervező és kivitelező író és 
varró (azaz hímző) asszonyokat, és mindazokat, akiknek kétkezi 
munkájával, alkotó tehetségével bontakozott ki mindaz a sze
münk előtt, amit népi hímzésnek, csipkének nevezünk. Más volt 
a feladata annak a mezővárosi mesterembernek, aki azon igyeke
zett, hogy készítményei beleilleszkedjenek a vásározási körzetébe 
tartozó kisebb tájegységek ízlésvilágába. Egészen más és más le
hetőségek között alkottak azok a névtelenségben élő nagy egyéni
ségek, akik élték a maguk szokásos paraszti rendhez illő életüket, 
de közben tehetségükkel kiváltak a falu átlagemberei-asszonyai 
közül. Az íróasszonyok, varróasszonyok alkotómódszere legjob
ban a faragókéhoz vagy a mesemondókéhoz hasonlított, hiszen 
ahányszor kezükbe vették a ceruzát vagy a bicskát, vagy mesélni 
kezdtek, mindig újat alkottak, mindig másképpen mondták, raj
zolták, faragták ki elképzeléseiket, ugyanakkor a létrejövő alkotást 
a faluközösség teljes egészében magáénak tekintette. A XIX-XX. 
század fordulóján készülő hímzések mintakincse még kötetlen. E 
minták tervezői és kivitelezői: az íróasszonyok (rajzolók), varró
asszonyok (hímzők), akik mintáikat a legkülönbözőbb forrásokból 
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merítették. A tervező íróasszonyok szívesebben dolgoztak gyolcs
ra, mint házivászonra. A népi hímzések azáltal, hogy bolti anyag
ra készültek, könnyebben tudták követni a divatot. 

A legújabb stílusú hímzéseken a gyári, géppel hímzett és szö
vött selymek, jaquard mintás szalagok mintáit is utánozzák. A 
hímzéseket már nem fehér vagy két-három színú, hanem sokszí
nű fonallal tarkára hímezik. A legújabb munkákon sem található 
meg általában a színek harmóniája. Egy-egy kisebb tájegységen 
belül, mint pl. Buzsákon kiválóan megfigyelhető, hogyan élnek 
tovább a különféle hímzőstílusok egyidőben. Figyelemmel kísér
hetjük a változásokat, hasonlóságokat vagy eltéréseket az anyag, a 
forma, a technika és a díszítmény színezésének egységét, tér és 
időbeli megjelenését vagy eltűnését, a díszítőkészség és a stílus lé
nyegét, amit a hímzés és a csipke is mutat. 

Régi stílusú hímzések 
Belső-Somogyban a XIX. században még ragaszkodtak a régi

es stílusú öltözeteikhez: a női- és férfiviselet szabásának, varrásá
nak, díszítésének hagyományaihoz. 

Knézy Judit: XVII-XIX. századi viseletadatok Somogyból, 
valamint Kerecsényi Edit: Fehérhímzéses viseleti darabok Nagy
kanizsa környékén című tanulmányai igen értékes adatokat közöl
nek a vászonból készült, kézzel varrott (1. ábra) és hímzéssel dí
szített ruhadarabokról, amelyek pásztoroknak és parasztoknak 
készültek. Leírásainknál a fenti kutatók közléseit vettük figyelem
be. Egy korabeli összeírás szerint, amelyet Angyal Bandi somogyi 
betyár feleségének a ládájában lévő ruhafélékről készítettek, „.. .jó 
vászonyférfi ümögötkivarrott ujjakkal..."és„...ájvászonygatyát"... 
is találtak. (GÖNCZI F, 1942. 235., KERECSÉNYI E., 1960. 
303.) Az 1900-as évek elején még emlékeztek arra, hogy a pászto
roknak bő ujjú inge egy méter széles volt „...körül ki volt varrva 
likakra..." (nagyobb méretű lyukhímzéssel szegélyezve), hogy a 
„legénypántlikát" belefűzhesse, amivel összeráncolhatta az ingujját 
a kézfejnél. Nyolcszeles gatyát viseltek hozzá. (MALONYAY D., 
1911. III.) (VAJKAI A., 1964. 176.) „...Apásztoresztétika a hatsze
les vászon, a tízszeles gyolcsgatyát tartotta a legszebbnek " (egy szél = 
hetvenöt centiméter), tehát a tízszeles gatya hét és fél méter volt. 
A „szedett gatya, ráncos gatya, rödös gatya ", aminek ráncba szedése 
„rödölése" szinte a díszítéshez hasonló művészet volt. „Az alját egy
szerű, vagy kettős rojtozással, felette borsókával szegélyezték. " (VAJKAI 
A., 1964. 176.) Magyarország 1873-ban először vett részt a bécsi 
világkiállításon, ahol mintegy 30 darab különféle textil képviselte 
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1. Díszes, varrott csipkével 
összeállított, rövid derekú fér
fiing részlete. A XIX. század 
közepén viselték. Csököly. 
NM 54.79.5. 



Somogyot a Drávához közel fekvő Darány községből (felső ing, 
fehér bikla, „slinheltpintéi", férfiing, 16 szeles gatya), és a Dél-Zse
licből Somogyviszlóról {„magyar férfiing hímezve'"1). 

Budapesten a Városligetben az 1896-ban megrendezett millen
niumi kiállítás volt a legnagyobb jelentőségű. A Néprajzi Faluba 
12 magyar és 12 nemzetiségi házat telepítettek át, valamennyit az 
adott községből származó tárggyal rendezték be. Somogyból 
Csököly bemutatását választották. Ezzel kapcsolatosan számolt 
be Csökölyről Jankó János - kiemelve a csipkebetéttel és hímzés
sel díszített borjúszájú férfiinget. A kiállítás befejezése után a 
néprajzi-népművészeti tárgyak az Iparművészeti Múzeumba, 
majd a későbbiekben a Néprajzi Múzeumba kerültek. (JANKÓ 
J., 1902.) A csökölyi hímzés „...túlnyomóan testi ruhára dolgozott, fe
hér szálszámolásos után készült, ritkás laposöltéses munka. Gyakran vag-
dalással is keverik. Mintái mértaniak, a régi stílust képviselik... " (FÉL 
E., 1977. 533.) A csökölyi borjúszájú ingek kézzel varrottak. Az 
ujjak aljának díszítésénél a legrégebbi technikákat alkalmazták: 
szálszámolásos-laposhímzés, borsóka, subrika. (4. ábra) A vászon
szélek összeillesztésénél a varrott, kötött és horgolt csipke mellett 
a készen vásárolt rececsipkét is kedvelték. A Rippl-Rónai Múze
um gyűjteményében levő csökölyi borjúszájú ing ujjának díszíté
sét (RRM 235.) Koszter Józsefhé közli Somogyi fehérhímzés cí
mű könyvében. (KOSZTER Jné., 1993.) (Borjúszájú ingek a 
Néprajzi Múzeum textilgyűjteményében, Garay Ákos gyűjtése: 
83.929., továbbá 8.629., 132.931., 54.79.5., 59.175., 5917.) A „so
mogyi ing" még a múlt század közepén elterjedt ruhadarab lehe
tett. „Szélesujjú", „borjúszájú", vagy „sípujjú" ingnek is nevezték. A 
„somogyi ing" használatára Pátróról, Inkéről is vannak adataink. A 
nagykanizsai Thúry György Múzeumban csak csurgói és csurgó-
nagymartoni borjúszájú hímzett ingek találhatók. (TGYM 
54.208.1.) Széles ujjának díszítését is közli Kerecsényi Edit: Zalai 
fehérhímzések című kötetében. (TGYM 57.47.1.) A finomabb 
anyagból való díszesebb sípujjú ingeket már kis felálló gallérral ké
szítették 1870 körül. Alsókon készült az az esküvői sípujjú ing, 
amit a csurgói múzeum őriz (VM 75.13.12.) A két ujját „...fehér 
totött és lyukhímzéssel, slingeléssel, siprikálással díszítették" Az adatköz
lő szerint édesapjának még vagy 10 borjúszájú hímzett inge lehe
tett, de már nem viselte. Az idősebbeknek még varrták az 1900-as 
évek elején is, de a fiatalok már csak jelmezként, legfeljebb szüre
ti bálok alkalmával viselték. 

Csökölyben a századfordulón a kézzel varrott ünneplő, váll-
foltos, kézelős férfiingek pamutos vászonból valók voltak. A kéze
lő és az ingmell fehér lapos és lyukhímzéses csíkjait feltehetően 

2. Sípujjú ing ujjának sze
gélymintája. Fonalszámolásos 
-laposöltéssel, vagdalással, 
lyukhímzéssel kivarrva. 
Porrogszentkirály RRM 484. 

3. Fonalszámolásos-laposöl
téssel kivarrott kézelő. A pa
mutos vászonból való férfiin
get a XIX. században viselték. 
Magyaregres. RRM 478. 
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4. Női ingujj részlete. Szál-
számolásos-laposöltéssel és sub-
rikával hímzett. Feltehetően a 
XIX. század első feléből való. 
Táska. RRM 462. 

utólag varrták a 14-14 sor kézzel varrott szegőzés közé, a gallér 
horgolással, a kézelő huroköltéssel szegélyezett, az eleje három pi
ros porcelángombbal zárult, a hasfoltra nem került hímzés. A gaz
dagon díszített kiemelkedően mívesen elkészített vőlegényinget, 
halotti öltözetnek szánta gazdája. (NM 62.112.) Készültek olyan 
ünneplő férfiingek is Csökölyben, ahol a kézi szegőzés közé vé
kony zsinórt fűztek, hogy a szegőzést jobban kiemelje. (NM 
54.112.1.) A.„bokrosujjú" vagy „németes" ing az 1870-es évektől lett 
fokozatosan általános viselet. A Thúry György Múzeum egyik 
legszebb darabja (TGYM 53.24.2.) az a „kivarott ümög", amelyet 
Csurgónagymartonban vőlegényingnek varrtak. Húsz ilyen ha
sonló inget kapott a vőlegény amikor megnősült. Kedvelték ezen 
a vidéken a fogazásos és horgolásos szegélyt is. A Csurgó környé
ki ingek díszítésére jellemző, hogy a csökölyihez hasonlóan a hím
zett csíkokat, a burittást 4-5 soros szegőzések számedlik váltogatták 
az ingmellen. A kézelőn díszesebb és a galléron egyszerűbb kivar-
rás volt, általában a hasfoltot nem díszítették. Az 5-6 éves fiú
gyermeknek a felnőttekéhez hasonló inget varrtak. Szentán pél
dául 1906-ban a keresztanya készítette el az első bokrosujjú ümögöt. 
Az ügyesebbek maguk jelölték ki az ingek díszítését, de voltak raj
zos mintakönyvek, amiből választhattak hímzésmintát az ümög 
elejére és a kézelőre. A kivárással díszített vállfoltos, kézelős, pálhás 
ingeket az első világháború után hagyták el, helyükbe a városi for
májú szabott ingek kerültek, amit már nem hímeztek. Berzencén 
az 1900-as évek elején farsangkor, lakodalomba hordott férfiing 
anyaga polc (kender) vászon volt. A vállfoltos, pálhás, lehajtott gal
lérú, bő ujjú kézelőbe foglalt ing a legfinomabb vászonból készült. 
Gallérja, eleje, kézelője szabadrajzú lapos-lyukacsos fehérhímzés
sel díszített. (5. ábra) Hímzett inget csak legények viseltek. Két-
két szegőcsoport között fehér lapos-lyukacsos hímzés húzódott. 
A házas emberek szegőzött díszítésűt hordtak. A szegőket nem 
hosszanti irányban tűzték le, hanem keresztben szedték ráncba. 
Elkészítése hasonló volt a szegőzéshez, hullámvonalú hatást kel
tett. (6-7. ábra) Az ing alját kézzel szegték fel, s a bőgatyán, illet-

- *•-, ve a nadrágon kívül hordták. A fekete zsinórozással díszített mel
lény, a lajbi alól kilátszott, az ujjas alól azonban már nem. 

A gatyákat különböző bőségűre készítették, aszerint, hogy hét
köznapra vagy ünnepi viseletnek szánták, ami négy-tíz szeles le
hetett. Bőségét az is befolyásolhatta, hogy a szélös gatyát vászon
ból vagy gyolcsból szabták. A Néprajzi Múzeum textilgyűjtemé
nyében levő, Csökölyből származó fehér pamutvászon gatya 
négy szeles (szárbőség: 268 cm), az alját betétcsipke és duplaroj-
tozás díszíti. (NM 54.791.) Csurgón, Csurgónagymartonban, 

5. Huroköltéssel szegélyezett, 
laposöltéssel hímzett férfiing 
kézelője a XIX. század máso
dikfeléből. RRM 8892. 
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Szentán az ünneplős gatyák nyolc-tíz szelesek (TGYM 52.161.4.) 
voltak. A kilenc szeles gatya alján tűzött csipke és dupla rojtozás 
volt, a visszaszegést az ingeknél is alkalmazott zeg-zugvonalas 
visszahajtás caknizás díszítette. A Csurgó környéki szélesgatyákat 
általában fonott, tűzött csipkével, kötögetéssel vagy farkasfoggal, 
hajtogatással kötötték hozzá a gatyaszárhoz. „Vót duplakötögetés, 
meg vót cifrább is. A rojt fölött meg szépen kicaknizták. " (KERE-
CSENYI E., 1960. 314.) Berzencén a hat-hét szél polc vászonból 
(kevert vászon) szabott gatya alján mesterke (azsur) volt, ami alatt 
kirojtozták. Itt a férfiak a XIX. század második felében kezdenek 
a gatya mellett nadrágot is viselni, eleinte még csak hétköznap. 
1953-ban a 92 éves Varga János mesélte, hogy kicsi gyermekkorá
ban az édesapja vett egy nadrágot, kiment benne az erdőbe, de a 
tarisznyájában hozta haza, mert nagyon kényelmetlen viseletnek 
tartotta. О is már majdnem házasember volt, amikor az első nad
rágját kapta. Varga János fiai viszont már 30-40 éve nem viseltek 
bőgatyát. Az 1920-as évektől a férfiak fokozatosan elhagyták a vi
seletüket. Ez alól csak a lakodalmi zászlóvivők (vőfélyek) voltak ki
vételek. 

A férfiaknál a századfordulón a fehér vászon ünneplő öltözetét 
egy-három szeles pamutvászonból való kötény egészítette ki. 
Kerecsényi Edit kutatásai szerint múzeumi gyűjteményeinkben 
egy szeles hímzett kötényt egyedül a Néprajzi Múzeum textil
gyűjteményében őriznek Pátró községből. (NM 51.51.6.) 

„...Bőségét a derékban levarrott két széles és két keskeny hajtás adja. 
Ezeket, valamint a kötény alján lévő vízszintes hajtásokat fehér pamut
fonallal varrott száröltéses, lapos és lyukhímzéses mintasáv díszíti. A haj
tások leszegetlen, cakkozott széle hol sűrűn, hol ritkásan hurkolt... " 
(KERECSÉNYI E., 1975. 103. 104.) Általában az egyszeles pa
mutvászonból való kötényeket saját anyagából készített farkasfo-
gazással szegték körül. (NM 54.79.1.) Az ünneplő férfikötény di
vatja elmaradt az első világháború után. Egyes helyeken felváltot
ta a kékfestő kötény. Előfordult az is, hogy az asszonyok hordták 
el a fehér vászon ünneplő férfikötényeket. 

A női ingvállak kender, len és pamutos vászonból készültek. A 
mellévarrott ingvállnál gyakori volt, hogy a dereka durvább, az uj
jak finomabb vászonból készültek, kézi varrással. Csökölyben a fi
atal menyecskék és az idősebb asszonyok egyaránt sáfrányos 
ümögöt viseltek. A bő ujjakat a borjúszájú ingekhez hasonlóan 
hosszában díszítették vert csipkével, gyári csipkebetéttel, subriká-
val, szálszorítással. A keskeny kézelőt csipkével szegélyezték. Ké
szültek egyenes ujjal is ingvállak, keskeny hímzéssel, húzott csip
kével befejezve. A Néprajzi Múzeum textilgyűjteményében a 

6. Különlegesen díszített férfi
ingmell a XIX. század máso
dik feléből. Kézi szegozés, la
pos hímzés, huroköltés. 
RRM 8912. 

7. Lapos-lyukhímzéssel, hu-
roköltéses lyukvarrással szegé
lyezett kézelő. Kaposvár. 
RRM 2281. 
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8. Feltehetően előre elkészített 
keskeny hímzett csík, lenvá
szonból varrott női ing ujjá
nak a díszítésére. Az 1900-as 
évek első évtizedeiben készült. 
Németegres. RRM 4123. 

9. a. 

133.192., 133.194., 133.195. leltári számú ingvállakat, Gyönyey 
Ébner Sándor, az 54.79.1., 54.79.3., 54.79.4., 54.79.5., 54.112.1. lel
tári számúak Hofer Tamás gyűjtései. Ez utóbbi a már vállfoltos, 
bevarrott ujjú, kézelőbe fogott gyónó ing a saját anyagából farkas-
fogazással díszített. Az idős asszonyok úrvacsorázó ingnek is nevez
ték. A Rippl-Rónai Múzeum 50.01.101. leltári számú mellévarrott 
ujjú női ing hosszában szálszámolásos laposhímzéssel kivarrott, 
melyet a szélén és a kézelőn vékony gyári cérnacsipke szegélyez. 
Csurgó környékén a XIX. század közepén még viseltek bokrosujjú 
ingvállakat, amelyek hosszában széles tűzött csipkével fehér vag-
dalásos, cikcakk vonalban háromsoros laposöltéssel és átcsavarás-
sal voltak hímezve. A Nagykanizsa környéki fehérhímzések két 
központja Kiskomárom és Csurgó köré csoportosíthatók. A 
Thúry György Múzeum textilgyűjteményében több 1875-1905 
között varrott bokrosujjú ing található. Ezek közül egy fehér 
szőttescsíkkal díszített, a többin (Pátró, Csurgó, Csurgónagymar
ton) nincsen kézi hímzés. (KERECSÉNYI E , 1960. 316.) 

Berzencén a bokros ümög bevarrott ujjú vállfoltos-pálhás ing 
anyaga polc vászon (kender és len, len és pamut, kender és pamut) 
volt. Az ujja szélén csipke, felette apró ráncokba szedett, amit 
margit-öltéssel fogtak le, így fodrosnak hatott. Ünnepen a margit
öltésre rózsaszín vagy égszínkék pántlikát kötöttek. Az 1900-as 
évekig még javarészt bokros ümögben esküdtek. Az 1920-as évek 
után már senki sem hordta. 

A bevarrott ujjú ingek felálló gallérját keskeny hímzés vagy 
horgolás díszítette. (8. ábra) A hosszú ujjak szélére keskenyebb 
vagy szélesebb fehér hímzéscsíkot varrtak lapos-, lyuk- és hurok
öltéssel. (TGYM textilgyűjteménye, Zalakomár; 56.18.7., 
54.46.1., 54.46.2., 73.36.6.) (KERECSÉNYI E., 1975. 73-74.) Ér
dekes az a rajzoskönyv, amely 42 női „ümögujjra", majd 22 „leves-
réklire" (női gyolcsújjas) való hímzésmintát közöl 1896-1920 kö
zötti évekből Balatonmagyaródról. Hajdú Györgyné gyelöléses 
mintáit a Thúry György Múzeum őrzi. (KERECSÉNYI E., 
1960. 326.) Az 1920-as évektől a rajzoló-tervező asszonyok által 
tervezett mintákat felváltják a kézimunka újságokban található fe
hér és színes hímzéssel díszített rövidujjú ingek és pruszlikok, 
amelyeket az áttetszős anyagból szabott rékli alatt viseltek. Az 
1910-es évektől az erősen keményített bő alsószoknyákat helyen
ként, mint például Berzencén, fűrészfoggal (farkasfoggal) szegé
lyezték, hasonlóan a gyári anyagból készített kötények övrészé-
nek alsó széléhez. Kiskomárom környékén az 1930-as évektől az 
alsószoknyák szélére is gazdagabb hímzés vagy horgolás került, 
de ezeknek a mintáját is már kézimunkakönyvekből vették. 
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A Kapos-mentén, illetve Külső-Somogyban a női kötények há
zivászonból valók voltak. Általában egyszelesek, a szoknya aljától 
5-10 cm-re értek le. A Kapos-mentén a női és férfi kötényre ko
szorús hímzést varrtak. A Zselicben és Belső-Somogyban meg
őrizték a fehér gyászban a bő, ráncolt, háromszeles vászonkötény 
viselését, melynek széle csipkés, azsúros aljú volt (Darány, 
Somogyszob, Csököly). A széleket csipke vagy farkasfog betétek
kel díszesen illesztették össze. (KNÉZY J., 1978. 260.) A XX. szá
zad elejéig a fiatalasszonyok viseletét a Zselic és Belső-Somogy 
falvaiban nagyméretű fehér sifon vállkendő egészítette ki, mely
nek sarkait fehér lapos és lyukhímzés díszítette. (9. a-c. ábra) A 
hímzett sarkokat, hogy jól lehessen látni, sok faluban elől övvel le
kötötték és nem vetették a mellen keresztbe, nem kötötték meg 
hátul a derékon vagy a csípőn sem az országosan általános szokás 
szerint. A fehér hímzett nyakravaló kendőket Kiskanizsán és 
Kiskomárom vidékén az 1880-as évekig, Berzencén az 1900-as 
évekig készítették a nagylányok részére. Berzencén 1900-1920 
között a nagylányok és fiatalasszonyok ünnepen a bokros ümöghöz 
nyakbavaló kendőt, vállkendőt viseltek. Az 1910-es évekig a nyak
bavaló kendő anyaga vékony fehér gyolcs (160x160 cm), hurko-
lással körülvett lyukhímzéssel díszítve. A kendő hátrakerülő 
csücskének a sarokmintája volt a legszebb, a két kisebb a kendő
végre került. Az 1950-es években a 70-80 évesek még kivarrott 
gyolcskendőt, az 50-60 évesek különféle alapszínű kasmírkendőt 
viseltek ünnepen, hétköznapon kékfestő kendőt. A kendőt átlósan 
kettéhajtva úgy szedték ráncba, hogy a csücske kisimuljon és a 
szokásos módon kötötték meg. A fehér hurkolással vagy horgolás-
sal szegélyezett nyakbavaló kendőhöz hasonlóan készült a finom 
gyolcsból való, lyukvarrással, subrikával, szálvonásos, kevés 
laposhímzéssel gazdagon díszített fejrevaló kendő, amelynek sar
kai különféle mintájúak voltak a nyakbavaló kendőéhez hasonló
an, hogy többféle módon viselhessék. A berzencei pecsica sarkába 
viselőjének kezdőbetűit hímezték. (TGYM 58.4.4.) (KERECSÉ-
NYI E., 1960. 324-325.) Az ünnepi alkalomra varrott kézbevaló 
kendők is hasonlóan finom gyolcsból készültek és dúsan hímzet
tek voltak. A nagylányok, menyecskék ezeket főképpen ünnepen, 
templomba viselték. Lakodalomban a vőlegénynek abba a zsebé
be amelyik a menyasszony felé esett fehér kivarrott zsebkendőt, a 
másikba bécsi piros kartonkendőt tűztek. Farsangkor a fonóban az 
1930-as években, akinek már meny asszony jelölt je volt, annak az 
kivarrt cifrára egy zsebkendőt. Ha nagyon akart a lány kedves
kedni a legénynek, mindkét zsebébe készített egyet. (10-11. ábra) 

9.b. 

9. a-c. Fehér gyolcson lyuk-
varrással-huroköltéssel szegé
lyezett kendő. A kendő négy 
oldalán és a sarkaiban a min
ták különbözők. RRM 2930. 
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10. Piros pamutfonallal ki
varrott, madaras mintájú 
zsebkendő. Horgolt csipkével 
szegélyezett. Gyékényes. RRM 
9925. 

11. Horgolt csipkével szegé
lyezett, keresztszemes, száröl-
téses és laposöltéses technikával 
hímzett gyolcs zsebkendő. 
1898-ban készült. Gálosfa. 
RRM 71.9.4. 

A fejrevaló lepleket Dunántúlon és Somogyban is kedvelték. 
Flórián Mária: Öltözködés című tanulmányában írja: „...A fejet, 
vállat takaró leplek, időtlen idők óta alkalomadtán előkapható takaróként 
szolgálták az asszonyokat. ...Az abrosz méretű lepel - egyszerűen a fejre 
borítva - nyomokban az asszonyi fejviselet részeként is fennmaradt ...Az 
ilyen leplet Somogyban férevetőnek ... nevezték. ... Sokkal elterjedtebbek 
lehettek a szövőszékadta szélességben felhasználó, fejrevaló hosszú kendők. 
Az esetenként 2-3 méter hosszú keskeny végein gyakran kivarrott vá
szonkendőket országszerte használták..." (FLÓRIÁN M., 1997. 
704-706.) 

Csökölyiek az 1930-as években még viselték. A rövidebbre si
kerültet kisruha, a hosszabbat hosszúruha elnevezéssel illették. A fi
atalasszonyok piros-kék szőttesdíszítéssel, azsurozással, siprikolás-
sal (fehér horgolás) vagy gyári csipkével díszítették a kendő vége
it. Az idősebb asszonyok gyász félrevetőjén alig volt díszítés. Sáf
ránnyal is festették gyászkendőiket, keskeny fehér szőttessel vagy 
szálszámolásos lapos fehérhímzéssel kivarrva, gyári csipkével sze
gélyezve. A fehér vászon kendőfélék viselete legtovább, mint a 
többi vászon felsőruha darabé is a fehér gyászban, az úgynevezett 
nagypénteki gyónó ruházatban maradt fenn. Az 1950-es években, 
mikor először jártam Csökölyben még természetes volt a viselete. 
A kendőből kötött kontyféle nagy változatosságot mutat. A 
csökölyi katolikusok az 1910-es évekig a hajkontyra fehér sifon fej
kötőt kötöttek, melynek csipkés széle a rátett kápli alól kilátszott. 
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(GÖNYEY EBNER S, EA 52.34.118.) „...Somogyban (Csököly, 
Kisbajom) is a kéregkontyot fejre fogó kiszélesített homlokszorító vagy kö
zép és főkötőfűző, amely 5-6 cm széles szalagpántba szélesedve s meghossz-
abodva, fülszerűen visszahajtva ékesítette a meny asszon fejét... " (FLÓ
RIÁN M., 1997. 704.) Csipkével díszített gyolcsfőkötő és fehér 
hímzéssel díszített kontyfűző a Rippl-Rónai Múzeum textilgyűjte
ményében található (RRM 335.), Gönczi Ferenc gyűjtése. A 
csökölyi és a kisbajomi konty művirágos, bodros szedéssel díszített 
fej kötője alatt, hátul kétoldalt vállig érő, gyolcsból készült maguk 
hímezte fehér fűző húzódott. Gyászban a művirágokat elhagyták, 
az özvegy fejszorítója fehér lett, a szalagdíszek kékes-feketék vagy 
feketék. Szenna és környékén a hátrakötő kendő fölé helyezték el 
a szarvasneccet (12. ábra), illetve agódakontyot\ A legrégebbi tárgyi 
emlékek kézi horgolásúak, a közepén levő kis zacskószerű nyúl
ványba színes anyaggal bevont kápli (merevítő) került, melyhez a 
hátralógó szalagokat is rögzítették. A horgolt csipkefodrok ezt 2-3 
rétegben vették körül. Egy ennél régebbi típusú fejfedő maradt 
fenn Szilvásszentmártonban a századfordulóról. Fekete gyöngy
fonalból készült, horgolt félgömb alakú. Közepén böckösen kikép
zett, szélein szalagtartó lyukak és cakkozás. Másfelé is elterjedt le
hetett a haj konty ra helyezett necc. „...Apuba alsó főkötő felett a fel
ső rendszerint merevített volt. Az alsó kéreg főkötő adta meg viszont a fö
léje rendelt lágy necc, horgolt vagy csipkefőkötő formáját... " (FLÓRI
ÁN M., 1997. 703.) Magyaregresen a menyasszony felkontyolá-
sához fekete csipkéből, fekete gyöngyhímzésű kerek fökötőt 
készítettek. Gyapjúfonalból horgolt barna és fekete böckös neccek 
kerültek elő Kadarkútról is. A neccek feltehetően nemcsak horgo-
lással készültek, hanem hurokvetéssel készült rececsipke hálók is 
lehettek, amelyet tömőöltéssel megfelelő minták kiválasztása után 
töltötték ki. (13. ábra) Egyetértek Knézy Judittal, hogy feltehető
en horgolt a fekete necc. (RRM 73.43.4.1.) A belső-somogyi köz
ségek jelentős részében - főképp a reformátusoknál - a káplira 
tüll vagy csipkefodros fejkötő került, s a hátrakötő kendővel nem 
takarták el. A kontyot borító csipkefodros fejkötőrész miatt a kápli 
a legtöbb községben 2-3 ujjnyira kisebbedett. Az idős parasztasz-
szonyok az 1920-as, 1930-as években még viseltek kontyukra bo
rítva vászonból való kendőt a református községekben, a fod
ros-csipkés fejkötő fej búbjára eső káplijára tűzték. A „.. .fejrevaló
nak a XX. században is meglevő tárgyi emléke a „kisruha" (Csurgó és 
környéke, Gyékényes, Somogy udvarhely „főreveto", Szenna, „fél
revető'1). (14-15. ábra) 

Berzencén az 1910-es évekig kontyba tűzött hajukat a me
nyecskék ünnepnapon fekete selyemkendővel, hétköznapon bécsi 

12. Fehér, horgolt csipke főkö
tő, fekete hátrakötő kendőn. 
Szilvásszentmárton. 
RRMF 5807. Gönyey Ébner 
Sándor felvétele, 1931. 

13. Beszövéssel díszített, nec-
celt technikával készített főkö
tő a XIX. század második felé
ből. Erdőcsokonya. 
RRM 2921. 
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14. Menyecskekonty neccelt 
technikájú „konttyal". 
Csököly. NM 133.174. 

kendővel (piros alapon törökös mintájú karton) borították be. Alat
ta a kontyot előbb háromszög alakú keményített gyolcskendővel 
hátra kötötték. Az 1910-es évek végén a megkötött kendőből ala
kult ki a konty. Formája lapos négyszög alakú hasáb - az úgyneve
zett kéregfőkötők egyik változata - , amely kemény alapra karton
papírból készült. Háromszög alakú gyolcs kendővel vonták be, s 
a homlok feletti részen 6 cm széles gépi hímzéssel szegélyezték. 
Erre került a kívánt formára megtűzött átlóban hajtott kendő. A 
fehér szegély a harminc évet betöltött asszonyoknál már keske
nyebb, az 50-60 éven felüli asszonyt pedig megszólták, ha a slin-
gelés kilátszott a konty a alól. 

Törökkoppányban az asszonyok a kendőt hátul tarkón kötötték 
meg, két szárnyát pedig kétfelőlpillésen. A kendő alatt - a homlok 
fölött - még fejcsipke is volt. Kezdetben a keskeny fehér gyári slin-
gelés széle kilátszott, későbbiekben a hímzett csík szélesebb lett, 
melybe színes szalagot fűztek. (HOFER T., 1954. 299-300.) 

Attalán az 1950-es években a menyecskék még az ünnepi gyön
gyös főkötőt viselték, amely selyem vagy mintás brokát anyagból 
készült. Általában varróasszonnyokkal készíttették, akik a színes 
hosszúkás és gömbölyű üveggyöngyökből igen változatos virág
mintákkal díszítették az ünneplő főkötőt. Templomozáskor gyári se
lyem vagy brokát kendőt kötöttek a gyöngyös főkötő fölé. (RAF-
FAYA., 1954.279.) 

Hímzéssel, csipkével díszített lepedovégek 
a XVIII-XIX. századból 

15. Recemunkával készített, 
beszövéses díszítésű főkötő a 
XIX. század második feléből. 
Csököly. NM 129.876. 

A XIX. században a legrégebbi stílusú hímzések közül Dunán
túlon és ezen belül Somogyban is megőrizték azokat a halottas le
pedőket, amelyek szüleiktől, nagy szüleiktől maradtak rájuk. Eze
ket tartják a legrégebbi hímzéseknek. A lepedő anyaga finom len 
vagy pamutfonalból szőtt házivászon volt, fehér fonallal vagdalá-
sos vagy recetechnikával, szálszámolásos laposhímzéssel kivarrva, 
széles vert csipkével szegélyezve. A legkedveltebb minták: a kaka
sos, a kelyhes vagy poharas és a tulipános. Somogyban az 1900-as 
években ha a régi hímzésekről érdeklődtek a gyűjtők, akkor első
sorban mindenütt a halottas lepedő jutott az asszonyok eszébe. 
Egy-egy háznál több halottas lepedőt őriztek, amely feltehetően a 
XVIII. századból a régi öregekről maradt rájuk. A szekrényben, 
illetve a láda fenekén féltve őrizték, családról-családra szállt. Nem 
adták el, s ha már nem volt, akkor a rokonoktól vagy szomszédok
tól kérték kölcsön a családtag halálakor, „...hidegágyon úgy terítet
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ték a halott alá, hogy a lepedő díszítése a tetem lába alatt lógott le, s a le
pedő is a gyász pompáját szolgálta..." (MALONYAY D., 1912. 
125-143.) A halottas lepedőket a katolikusok és a reformátusok 
egyaránt használták. A reformátusok a lepedőt is eltemették a ha
lottal, de a katolikusok „meghagyták nemzedékről-nemzedékre". Te
metés után forró lúgban kimosták és úgy őrizték tovább. (16. 
ábra) 

„...egy zalaapáti asszony öreganyja szerint a régiek Bisztricából 
hozták..." A horvátországi Bisztrica búcsújáró hely volt, ahova 
máshonnan is zarándokoltak a környékről. A legrégebbi hímzés
féleségek közül a XVIII. századból már fennmaradtak szálvoná-
sos, vagdalásos és recetechnikával készült hímzések. A XIX. szá
zad első felében feltehetően már Somogyban is árulták a kereske
dők a felvidéki hímzett lepedővégeket és csipkéket. Kialakult az a 
szokás is, hogy emlékbe hazavitték a vásárokon vett mívesen ki
dolgozott hímzéseket, csipkéket. 

A Malonyay Dezső szerkesztette Magyar Népművészet IV. kö
tetében Mihalik Gyula néhány nagyon szépen kivitelezett, hím
zett halotti lepedővég fényképfelvételét mutatja be Hedrehely, 
Varjaskér, Csököly, Udvarhely községekből. A kakasos mintájú 
csökölyi lepedővégek közül az egyik vagdalásos, szálszámolásos 
technikával többszínű selyemfonallal varrott, a másik alapja rece-
munka. (MALONYAI D., 1912. 141-143.) 

Napjainkban a legrégebbi stílusú somogyi vagdalásos és rece
technikával készült lepedővégeket a Néprajzi Múzeum, a Rippl-
Rónai Múzeum és a Thúry György Múzeum textilgyűjteménye 
őrzi. Gönczi Ferenc 1924-1926 között még számos halottas lepe-
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16. Vert csipkével szegélyezett, 
recealapon szálszámolásos-
laposöltéssel hímzett lepedővég 
a XIX. század első feléből. 
Nemespátró. RRM 490. 



17. Halottas lepedővég. Vagda
lásos, sárga-piros-zöld hím
zőfonallal hímzett, szálszámo-
lásos-laposöítéssel, a XIX szá-

első feléből. Nemesdéd. 
RRM2269. 

dővéget gyűjtött a Rippl-Rónai Múzeum részére. Ezek közül kü
lönös figyelmet érdemelnek a következők: Gölle (RRM 1276.), pi
ros pamutfonallal varrott tóthímzésű a felsorész, az alsó szálvonyá-
sos. A gyékényesi (RRM 472.) recetechnikával készült, halvány
sárga selyemfonallal, szálszámolásos technikával, ismétlődő tuli
pán mintával, két sorban kivarrott, széles vert csipkével szegélye
zett. A leírókarton szerint az 1840-es években készült a csákányi 
(RRM 1974.) és a nemesdédi (RRM 2269.) lepedővég. (17. ábra) 
A vagdalásos technikai megoldás és a kakasos minta igen hasonlít 
Mihalik Gyula (MALONYAY D., 1912.) 143. oldalon közölt 276. 
sz. képéhez, amelyet piros-zöld-sárga selyemfonallal hímeztek és 
széles vert csipkével szegélyeztek. A mai napig kérdéses, hogy 
egyáltalában milyen arányban készültek ezek a lepedővégek So
mogyban, és melyeket vásárolták felvidéki árusoktól? Az eddigi 
kutatások szerint a legrégebbi darabokat feltehetően a XVII. szá
zadban készítették halotti lepedőnek és nem tartoztak a minden
napi élet ágyruhái közé. (DOMANOVSZKY GY, 1981. I. 
152-153.) Tudjuk, hogy paraszti használatra napjainkban már 
nem készülnek ezek a vászonhímzések, s emlékeik mintegy 
350-400 esztendőre követhetők vissza. A fehér szálvonásos-vag-
dalás, laposöltéses munkák közül feltehetően az első évszámos 
magyar darab 1677-ből való. Palotay Gertrúd Selmecbányáról 
1560-ból, Körmöcbányáról 1676-ból közöl vert csipkére vonatko
zó adatokat. (PALOTAY G., 1947.) Eperjestől 3 km-re fekvő há
rom bányászfaluban: Tótsóváron, Németsóváron és Bánya-
sóváron úgy tudjuk, már a XVII. században is virágzott a csipke-
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verés. A XIX. század végén egy-két lelkes iparfelügyelő megpró
bálta megmenti a magyar vert csipkét és kiharcolták, hogy 1884-
ben Sóváron tanműhelyt létesítsen az állam. 1887-ben mint álla
mi csipkeverő iskola Körmöcbányára került és ott működött 
1920-ig. Az iskolában készült csipkék a régi népi vert csipke alap
ján készültek. A magyar csipkét valószínűleg a nemesi udvarhá
zak kézimunka műhelyeiben is készítették, de előfordulhatott pél
dául a somogyi parasztasszonyok között, hogy maguk verték a 
csipkét. Ez az alapháló vászonkötéses mintájú milánói - flandriai 
típus - a magyar csipke őse és mintái egyaránt megtalálhatók még 
a XX. század elején is Gömör-, Hont-, Sáros- és Pozsony me
gyékben. A Felvidékről a gyolcsot, csipkét, hímzéseket áruló szlo
vák parasztárusok hordták a Dunántúlra, Alföldre, Erdélybe. A 
halottas lepedőre alkalmazott mintacsíkok is a felvidéki hímző 
műhelyekből, a házaló kereskedelem (csipkeárusok, gyolcsosok) 
révén terjedtek el már a XVIII. században országszerte. „... A fel
vidéki bányavárosokban készült, úgynevezett „tót csipke" kedvelt volt le
pedőbetétnek és lepedő szélére. A legkorábbról fennmaradt ilyen csipke le
pedőbetétes, parasztházbeli díszlepedők a XVIII. századból valók. Sok he
lyütt, így Somogyban, Tolnában is maguk verte csipkét is alkalmaztak le
pedőbetét céljából... " (K. CSILLÉRY K., 1980. 111-143.) Az ismert 
vagdalásos technikával kivarrott kakasos mintájú lepedővégek 
mellett érdekes az a szemfedélszegély (RRM 61.4.8.), melyet 
Takáts Gyula vett a textilgyűjtemény részére. A feltehetően recés 
technikával készült csipkés lenvászon sárga-piros-zöld beszövé
sekkel díszített. Mérete: h: 144 cm, sz: 125 cm. A leírókarton fel
jegyzései szerint 1830-1850 között készülhetett. 

A vánkosfenéknek nevezett párnavégek közül érdekes a Patról va
ló. (18. ábra) Keresztöltéses technikával készült, piros pamutfo
nallal varrott, növényi ornamentikájú. A gyári gyolcsból készült 
párnavégek közül a lyukasztásos, lyukhímzéssel varrottak érdekes 
formákat mutatnak. Az egyik nagy körformára emlékeztet, a má
sikon a háromsorosan ismétlődő csillagsorokat sűrűn egymás 
mellé varrták. 

Karád, Kötcse, Törökkoppány fehérhímzései az 1920-as évekig 
maradtak fenn. A férfiingeket - Törökkoppányban a női ingeket 
is - a paraszt stílusok kategóriájába soroljuk. A másik Buzsák és 
vidéke, ahol a régies fehérhímzés mellett megjelent a színes hím
zés is, és így ment ki a gyakorlatból. 
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18. Párnavég. Kendervászon, 
piros pamutfonallal, keresztöl-
téses technikával hímzett, a 
XIX. század első feléből. Pat. 
RRM 2294. 



Öltözködést és lakást díszítő hímzések 
a XX. században 

Karád 

19. Mívesen kidolgozott, pa
mutos vászonból való, fehérrel 
hímzett férfiing az 1900-as 
évek elejéről. A gomblyuk
pánt, a kézelő, a gallér hímzé
sének mintája hasonlóan ter
vezett, de eltérő megoldású. 
Karád. NIT 3/136. 

19. Férfiing részlete. Kereszt
szemes technikával, piros fo
nallal kivarrott kézelő. Pat. 
RRM 1353. 

A hímzett férfiingeket maguk szőtte kender vagy pamutos vá
szonból készítették a XX. század első évtizedeiben. A karádi hím
zéseket előrajzoló asszonyokról nem maradtak fenn adatok. Sok 
mintát ismertek, melyeket régen lúdtollal és kékítővel írtak a vá
szonra. Ezen a tájon az volt a szokás, hogy a menyasszonyos ház
nál összegyűltek a menyasszony barátnői, és a vőlegény számára 
egy-egy díszesen kivarrott, fehérrel hímzett férfiinget készítettek. 
(21. ábra) Átnézve a Néprajzi Múzeum, a Rippl-Rónai Múzeum 
és a Népi Iparművészeti Tanács textilgyűjteményét, a legszebben 
kivitelezett hímzett ünneplő férfiinget az utóbbi gyűjteményben 
találtam (NIT 3/136.). Az ingeket Tautner Ilona az 1920-as évek
ben gyűjtötte Karádon, és az 1960-as években néhányat megvé
telre felajánlott a Népi Iparművészeti Tanácsnak. A hímzett fér
fiing feltehetően a századfordulón készült pamutos vászonból. A 
vállfoltos-pálhás ing szabása, varrása figyelemre méltó gondos
sággal készült. Kézzel varrott, különösen szépen ráncolt a gallér 
alatt, a vállfoltnál és a kézelőnél. Az ingmell, a borítás, a gallér, a 
kézelő mintája más és más, de a szélek befejezése hasonló. Az ap
rólékos gondossággal kivitelezett hímzésnél felmerül a kérdés, 
hogy feltehetően az egyes csíkokat az ingmellre, gallérra és a ké
zelőkre előre elkészítették, és ezt utólag farkasfoggal való tűzéssel 
erősítették az ingre. Erre utal a hullámvonalas paszpallér közé be
állított virágmintás hímzéscsík az ingmellen. A gomboláspánt 
mintája azonos a gallérral, de feltehető, hogy a felerősítés után 
varrták ki a három gomblyukat és lyukhímzést. Ez az utólagos 
megoldás olyan hatást hozott létre, mintha az ingmell hímzését 
nem utólag illesztették volna az ing elejére. (NIT 3/136.) (19. 
ábra) A férfiingek gallérját és kézelőjét az 1900-as években piros 
pamutfonallal keresztszemes technikával is hímezték. (20. ábra) A 
Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében az egyik legszebb lóheres 
mintájú kézelőpárt 1923-ban gyűjtötte Gönczi Ferenc. (22. ábra) 
Az 1920-as évekből való lapos lyukhímzéssel kivarrott zsebkendő 
(RRM 2934.), 1924-ben a négyféle mintájú horgolt kendő (RRM 
10.922.) 1938-ban már „tálcakendő" meghatározással került a tex
tilgyűjteménybe. Ez utóbbiak feltételezhetően arra utalnak, hogy 
a helybeli kézimunka oktatás hatására készült munkák. 
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21. Férfiing. Jellegzetes leve
les-indás motívummal hím
zett. Az ingmell és a hasfolt 
feltehetően előzetesen külön 
csíkokban került kivarrásra. 
Karád. RRM 73.3.5. 

A Muskátli című kézimunka újságban Kövessi Edit 1936-ban 
arról számol be, hogy a karádi hímzéseket újravarrják. Kötcse 
községben Taubert Ádámné (Keserű Ilona) a környékbeli asszo
nyokkal felújította a karádi férfiingek hímzését, és azokat párná
kon, térítőkön alkalmazta. A borításos, fehérrel hímzett férfiingek 
eleje, gallérja, kézelője mintáit varrták. (23. ábra) Az ügyesebbek 
saját rajzuk után készítették el a hímzéseket, de mintáikat a régi
es elnevezésekkel jelezték: rózsás, rozmaringos, tulipános, szőlős, 
ómás, bagófejes (bagolyfejes), pacalos, szíves, csipkés. A subrika neve töl
tés, mintaelnevezések: rozmaringos, rózsás, vízfolyásos, kégyó-bőrős 
vagy durongos, lapickás, macskanyomos stb. (KÖVESSI E., 1936. 
50-51.) 

22. Piros fonallal, kereszt
szemes technikával hímzett, 
„lóheres" mintájú kézelő. 
Karád. RRM 3010. 

265 



23. Férfiing „ingborítása" 
„búzatöltéses" mintával. 
Karád. RRM 765. 

24. 7mío' Újravarrott kará-
di hímzés. Tautner Ilona a 
Népművészet Mestere terve és 
kivitelezése. Karád. 
NIT 3/1409. 

26. „Tölgyfaleveles" mintá
val hímzett férfiing a XIX. 
század második feléből. Török-
koppány. RRM 1338. 
-> 
27. „Madaras" mintával 
hímzett ünneplő férfiing a 
XIX. század második feléből. 
Törökkoppány. RRM 1315. 
-> 

Az 1930-as években még viselték Kötcsén a hímzett férfiinge
ket, és az asszonyok hasonló fehérhímzéssel varrták ki az alsó
szoknyájuk szegélyét és a városias formájú blúzaikat. T. Keserű 
Ilona szervezésében a karádi hímzéseket Kötcse, Törökkoppány, 
Csököly asszonyai és lányai is megtanulták újravarrni a városi la
kosság igényei szerint, sokszor megváltoztatva az alapanyag és a 
hímzőfonal színét. Az öltéstechnikák is leegyszerűsödtek. Az 
1920-as évektől Tautner Ilona, a Népművészet Mestere össze
gyűjtötte a karádi férfiingek gazdag változatú mintáit és 1934-től 
rendszeresen tervezett lakást díszítő textileket. Az 1960-as évek
ben készült, újravarrott hímzései közül kiemelkedő az a nyers vá
szon terítő (80x80 cm), amin a hímzéssel díszített ingmell kes
keny csíkmintáját nagyította fel 11 cm szélességben. (NIT 
3/1409.) A Mai magyar népi iparművészet című könyvben ez a 
hímzés reprezentálja a karádi népi iparművészetet. (24. ábra) 
(DOMANOVSZKY GY.-VARGA M., 1983. 117.) 

Törökkoppány 

Somogy megye keleti határán, a Tolnába áthajló, somogyi 
dombok között, a Koppány-völgyében fekszik, így természetesen 
sok a hasonlóság a Kapos-menti és a törökkoppányi fehérhímzé
sek között. A vállfoltos, pamukos vászonból készített fehérhím
zéssel díszített ünneplő férfiingeket az első világháború előtt már 
hosszú vállrésszel (városi szabás), pálha nélkül németvállúra szab
ták (NM 140.170., 54.55.4.), és aprólékos munkával különlegesen 
szépen varrott fehérhímzéssel díszítették. Oltéstechnikája igen 
gazdag volt: többségében lapos öltés és lyukhímzés, a borsóluk, 
száröltés, subrika, azsúr, csavart öltések, paszpallér, gunárfog. A 
hímzett buritásos inget a legények kapták ajándékba a menyasszo
nyuktól és ebben is esküdtek. Hétköznapi alkalomra nem is visel
ték, csak a nagyobb ünnepeken, úgy hogy az ing elejét bekötötték, 
a hátulját azonban kivetve hordták. 

„A házasember fiatalabb korában még csak hordta egy ideig a díszített 
inget, de később már nem tartja komolyságához illőnek a viseletet, elszag-

'gátja vagy a legénykor emlékeként eltéteti az asszonnyal a láda fenekére. " 
(MIHALIK GY, 1912.1. m. 125.) Végül a vőlegénying lett a ha
lotti ing. Az ingmellet és a gomboláspántot lyukvarrás és 
laposhímzés borította. Kicsit eltérő mintával, de hasonlóan gaz
dag kivitelezésben készültek a kézelők és a gallérok. Az ingmellet 
tükörképszerűen megoldott nagyobb motívumokkal díszítették; 
mint például tölgyfalevél, szőlőlevél vagy kerek virágmotívumok, 
félkörívek, stilizált madáralakok. (26-27. ábra) A lyukvarrással 
körülhatárolt motívumok belsejét leveles ágak töltötték ki. Az in-
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25 a-b. „Szabó Erzsi törökkoppányi leány 
kitalálásai fehér hímzés alá". (MALONYAYD., 
1912. 256. kép) 



28. Férfiingmell részlete. Le
veles motívummal gazdagon 
díszített, amely előzetesen 
plasztron szerűen elkészítve 
kerülhetett az ünneplő férfi
ingre. 
Németegres. RRM 1390. 

29. Férfiing kézelője. Az ing 
elején és kézelőjén a díszítmé-
nyeket lyukvarrással-hurko-
lással szegélyezték. A nagyobb 
lyukakba vékony cérnával 
„pókokat" kötöttek. 
Törökkoppány. RRM 1327. 

gek elejét, gallérját, kézelőjét és vallanak szélét cakkos huroköltés 
szegélyezte. Az 1900-as években Mihalik Gyula kérésére 
Törökkoppányban Szabó Erzsi „jókedvvel szívesen rajzolta le a kö
zölt hat fekete-fehér rajzos táblán a közölt negyven mintacsíkot - helyi 
elnevezésüket is meghatározva. „Szabó Erzsi törökkoppányi lány kitalá
lása. " Hímzés alá úgy mondta, hogy „ha kellene hát vagy tízszer ennyi 
mintát is kitudna találni..." (MALONYAY D., 1912. 125. Feke
te-fehér rajztáblák: 255, 256, 257, 258, 259) (25. a-b. ábra) 

Az 1930-as években a mintarajzolók az előrajzolásnál már a na
gyobb motívumokat keménypapírból kivágták, a nagyobb formá
kat az alapanyagon körülrajzolták, majd a kontúrok megjelölése 
után került sor az apróbb motívumok megrajzolására, kivarrására. 
(28. ábra) A férfiak ünneplő 8-10 szeles gatyájának az alját subri-
kálással szegélyezték vagy 3-4 cm széles hímzett csíkkal varrták 
gatyaperémmel körül, ami alatt saját fonalból nyírott rojt szegte a 
gatya alját. 

A női viseletben is a fehérrel hímzett, bevarrott ujjú, vállfoltos, 
nyakpántos női ing volt a legszebb. A rövid ujjú ing szélét horgolt 
csipkefodor és hímzés díszítette. Az elején féloldalra gombolódó 
széles lyukhímzéssel és laposöltéssel kivarrott széles pánt volt (ing
mell), a másik oldalon a dísznek alkalmazott gombsor. A Néprajzi 
Múzeum textilgyűjteményében kiemelkedő az a Hof er Tamás 
gyűjtötte dúsan hímzett, vállfoltos, bevarott szűkujjú ing, amely 
misére való ünnepi viselet volt nyári időben 1902 és 1914 között. 
Az ing elején lévő pókos hímzést nehéz és szép mintának tartották, 
amit csak kevesen tudtak kivarrni. (NM 54.58.20.) (29. ábra) 

Gönczi Ferenc 1938-ban gyűjtötte különlegesen szépen varrott 
és fehérhímzéssel díszített, eleje közepén záruló, rövid ujjú ingen 
az öltéstechnikák gazdag variációival ismerkedhetünk meg. 
(RRM 10.967) 

A fehérhímzéses ing mellett kedvelték a piros keresztszemes 
technikával kivarrott ingeket (30. ábra), melyeknek igen szép pél
dáival találkozhatunk a Rippl-Rónai Múzeumban. (RRM 67.7.5.) 
Knézy Judit 1966-ban vásárolta a textilgyűjtemény részére. 
1910-1920 között varrták és hímezték, az 1930-as évekig volt álta
lános viselet. Feszesingnek, körösztszemesingnek nevezték a bevarrott 
ujjú szűkinget, melynek elejét-hátulját keresztszemes hímzéssel, 
elvétve széles horgolt csipkével szegélyezték. (31-34. ábra) 

Az 1900-as években még szokás volt, hogy a 3-4 éves lányká
nak korozsma (keresztelő) ajándékként pamutos házivászonból, fe
hérhímzéssel díszített, kézzel varrott, elől középen záruló inget 
varrtak. (RRM 72.10.1.) A szükimeg ujján keresztbe és az elején 
volt a díszítmény. 
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Az első világháború után divatosak lettek a női ingeken a lehajt
ható nagyobb formájú gallérok, melyeket piros fonallal, szabad-
rajzú mintával varrtak ki. Gönczi Ferenc 1925-ben és 1926-ban 
vásárolt női inggallérokat a Rippl-Rónai Múzeum részére. (RRM 
1322., 1323.) Zsebkendőjük, amit templomba viseltek horgolt 
szélú csipkével szegett, de táncba a fiúknak ajándékba készítettek 
kettős horgolású csipkét is, aki azt a zsebébe tűzte és ezért meg
táncoltatta a lányt. A törökkoppányi és a Kapos-menti fehérrel 
hímzett férfiingek között sok volt a hasonlóság, ami természetes, 
hiszen a megyehatár nem jelenti egyúttal az etnikai határokat is. 
A lányoknak és a fiatalasszonyoknak ünneplő öltözetét böckös kap-

30. Piros pamutfonallal ke
resztszemes hímzéssel kivar
rott, pamutos vászon férfiing. 
Az ingmellen az ismétlődő 
korsós-virágos mintát kereszt
szemes hímzéssor keretezi, 
„Sziártó János" felirattal. 
RRM 2951. 

31. Piros pamutfonallal, ke
resztszemes technikával hím
zett, makkos mintájú női ing-
ujj részlete. Széle horgolással 
szegélyezett. 
Németegres. RRM 1407. 
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33. Madaras mintájú kézelő, 
pamutos vászonból készült 
férfiingen. Németegres. 
RRM 4127. 

34. Női ing részlete. Piros pa
mutfonallal, keresztszemes 
hímzéssel varrott korsós-virá
gos motívum. Törökkoppány. 
RRM1311. 

СЙ (kézzel kötött mintás harisnya) egészítette ki, fehér, piros, ró
zsaszín, kék színekben. A kapcakötő színes szőrszalag volt. Bár
sonycipőt viseltek hozzá gyönggyel lefogott szalagcsokorral, vagy 
bőrből készült „brunel" cipőt színes fonallal kivarrva. Kedvelték a 
színes mintával kötött tutyikat is. (HOFER T., 1954.) (DÉNES 
Jné.-POSGAI K., 1943.) 

Ahol a női viseletek fennmaradtak, ott szívesen viselték a nagy
lányok és a menyecskék a fehér horgolt és kötött mintás harisnyá
kat. Közülük néhányat a csurgói múzeum is őriz. 

Buzsák 

„...Buzsák négy (eredetileg horvát és szlovén lakosú) somogyi falu: 
Buzsák, Tótszentpál, Varjaskér és Táska lakosságának ingekre, párnavé
gekre és lepedővégekre dolgozott varrásai... " (FEL E., 1977.) 

A buzsáki hímzés az 1900-as évek óta a legismertebb hímző
stílusok egyike. Különlegessége, hogy szinte egyidoben voltak 
használatosak a régi stílusú hímzések (4. ábra) és mellettük a pa
raszti stílus változatai. (35-36. ábra) Az egykor virágzó hímző-
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32. Férfiing kézelője piros pa
mutfonallal, madaras mintá
val, keresztszemes hímzéssel 
kivarrott. Németegres. 
RRM 1394. 



központ népszerűségét annak is köszönhette, hogy a kereskedel
mi célra dolgozó háziipart Buzsákon 1902-1905 körül indították 
el, valamint az 1930-as évektől kezdődően a tanárképzőkben és a 
tanítóképzőkben a leendő kézimunka oktatók számára kötelező 
tananyagként szerepelt a buzsáki hímzés. A Malonyay Dezső 
szerkesztette Magyar Népművészet IV, somogyi kötetében az el
ső publikáció Buzsákról 1912-ben jelent meg Mihalik Gyula rajz
tanártól, akinek gyűjtött tárgyainak jelentős része a Néprajzi Mú
zeum textilgyűjteményébe került. Mihalik Gyula - különösen a 
női ingekből - olyan bőséges, a századforduló idejéből való fény
képeket és rajzokat mutat be tanulmányában, hogy nehezen 
mondható újabb ebben a témában. Egyes tanulmányok és cikkek 
a két világháború között és után is foglalkoztak a buzsáki hímzés
sel. Palotay Gertrúd, Fél Edit és Domanovszky György megis
mertetnek bennünket a buzsáki hímzés kialakulásával, történeti 
összefüggéseivel. Kerékgyártó Adrienne-Knézy Judit összefogla
ló művében megszólalnak a legidősebb adatközlők is. (KERÉK
GYÁRTÓ A.-KNÉZY J., 1975.) Malonyay Dezső bízott abban, 
hogy a Balaton Szövetség kezdeményezése, az újravarrás megin
dítása megkedvelteti a maguk számára is a hímzést. Kérdéses, 
hogy Mihalik Gyula egy letűnt divat utolsó emlékeit, vagy egy 
kezdődő divat első darabjait gyűjtötte össze a különböző hímzett 
textileken. Ehhez részletesebben kellene tanulmányozni a Szé
chenyi grófkisasszonyoknak a tevékenységét, akik a „Nemzeti há
ziipar" keretén belül 1902-1905 között megindult rendelésekre 
adott anyagok, fonalak, minták alapján készíttették el először a 
hímzőasszonyokkal a városi igényeket is kielégítő hímzéseket. A 
buzsáki varróasszonyok rendszeres megrendeléseket kaptak az 
1900-as évektől a Balatoni Szövetségtől. A megrendeléseket 
Buzsákon a Széchenyi grófkisasszonyok közvetítették, ők szerez
ték be a fonalakat, anyagokat, előrajzoltatták a mintákat. Az 
1920-1930-as években gróf Jankovich Bésán Endréné buzsáki há
ziipari telepe címen működtek. 

Palotay Gertrúd írja 1932-ben „...rá szerettem volna mutatni a 
buzsáki hímzés fejlődésmenete alapján arra az eddig kevés figyelemre mél
tatott szempontra, hogy egy népi hímzés igazi értékét és valódi korát nem 
az adja meg, hogy vájjon ötven vagy csak öt évvel ezelőtt készült-e, ha
nem, hogy minősége szerint a fejlődés mely állomásán keletkezett?!... " 
(PALOTAY G., 1932.) 

Fél Edit a buzsáki hímzéseket három csoportba sorolja: 1. fe
hér, 2. kék-piros pamuthímzések, 3. színes gyapjúhímzések. 
Mindhárom hímzésféleségeket megtaláljuk az ingeken, a lepedő
kön csak a kék-piros pamutos hímzést, a párnavégeken viszont 

35. Férfiing. A kézelője és az 
ingmell mintája szabadrajzú, 
fehér pamutfonallal, lapos
hímzéssel és csavart „csomó" 
öltéssel kivarrva. Huroköltés
sel szegélyezett. Az 1920-as 
években készült. 
Táska. RRM 69.72.1. 

36. Férfiing kézelő „ümög 
lénzo". Két szélén huroköltés
sel szegélyezett. Zömében 
lyukvarrással és kevés lapos
hímzéssel kivarrott. 
Táska. RRM 464. 
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37. Mellévarrott női ing ujjá
nak díszítése, vörös-kék pa
mutfonallal szálszámolásos 
technikával hímzett. Széles 
vertcsipkével szegélyezett. Az 
1900-as években még viselték. 
Buzsák. NM 72.742. 

38. Női ingváll ujja. Hosszá
ban vörös-kék pamutfonallal 
hímzett. A nagy rózsákat csi
gasorok, zeg-zug vonalak sze
gélyezik. Az 1900-as évek ele
jén még viselték. 
Buzsák. NM 72.734. 

csak a színes gyapjúhímzést. (FÉL E., 1977. 401^02.) A buzsáki 
hímzés alapanyaga kender vagy pamutos házivászon, amelyre vö
rös és kék gyapjúfonallal hímeztek. A mintákat az íróasszonyok 
írták elő, körformákat és szögletes, merev ismétlődő szőttesszerű 
díszítményeket alkalmazva. A korai buzsáki hímzéseken még a 
keresztszemes technika uralkodott, mivel a szőttesszerű díszítmé-
nyek hímzésére ez látszott a legmegfelelőbbnek. (37. ábra) Emel
lett láncöltéses sorok sinyór öltéséből alakított vonalak és ívek ta
golták a mintákat. Csak a szélek mentén vált szabadabbá és kötet
lenebbé a vonalvezetés, mintegy virágfüzért alakítva. A fejlődés 
során a szőttesszerű merev díszítmények helyébe naturálisabb vi
rágminta lépett, ugyanakkor a keresztszemes hímzést felváltotta a 
lapos és a láncöltés. Ezzel egyidejűleg több szint is kezdtek alkal
mazni: a vörös és kék mellett itt-ott a sárgát és a zöldet, hogy élén
kebb legyen a hatás. Általában ezt a fokot tekintik a formákban, 
színekben, technikákban gazdag buzsáki hímzés tetőpontjának. A 
díszítés rajzai határozott vonalúak, a hangsúly mindig a nagyobb 
és a minta szempontjából fontosabb díszítményeken van. A 
buzsáki hímzés legjellegzetesebb mintaelemei: a kerek rózsa, a sti
lizált szimmetrikus levélforma, a csiga, ezekhez illeszkednek a tér
kitöltéshez szükséges elemek. 

A buzsáki ingeken a díszítés, egy-két hátvarrást hangsúlyozó 
öltésdísztől eltekintve, csak az ujjakon volt. Kétféle megoldást al
kalmaztak. 

1. Az ingujj alján keresztben körbefutót, ami a századfordulón 
még fehérhímzéssel készült. Ilyen szűkujjú vállfoltos inget az idő
sebb asszonyok az első világháború alatt még hordtak. 

2. Felülről lefelé futó minta, mely két részből állt, és a kettőt 
széles szőttescsík vagy színes szalag választotta el. Az ingujj végét 
széles vert csipkével díszítették, amelyeket a hagyomány szerint 
buzsáki asszonyok is készítettek. (38. ábra) A körülfutó hímzések 
széles sávját felül és alul két különálló csík vette körül. Ezek közül 
mindig a felső a szélesebb, tehát a keskenyebb rész állt közelebb 
a csipkéhez. Az alsó sávnak egyenes határvonala volt, míg a felső 
szabadon végződött. Gyakran az alsó csík hiányzott. Ennél a tí
pusnál igen nagy a változatosság: közel állt a párnavég díszítésé
hez, s azok elrendezésével sok rokonságot mutatott. (39-40. ábra) 
Gyakran előfordult, mégpedig leginkább az ingvállakon, hogy a 
két díszített csík különböző technikával készült. A szélesebbet 
elorajzolás után laposöltéssel, a keskenyebbet keresztöltésekkel 
vagy szálszámolásos laposöltéssel varrták. Ez az utóbbi természe
tesen szögletesebb formákat mutatott. Eredetileg szedettes ta
kácsszőtteseket állítottak be az ünneplő ing ujjába, kézelőjébe is. 
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39. Hímzett lepedővég részle
te, nagy rozettákkal, a XIX. 
század első feléből. Buzsák. 
NM 59.57.59. 

A szőttesek mellé a szélekre tűvel varrták a szőttesmintájú soro
kat, mintegy a merev kontúrvonal fellazítására. Ezen jelenik meg 
a szőttes technikától eltérő csigavonal hímzés. A szőttes díszeknek 
mértanias mintasorait tűvel, laposhímzéssel varrták le a vászon 
szélére. Ezek azonban foltban nem pótolták a régi szőttes hatását, 
s ekkor más motívumkincshez fordultak, amit kék-pirossal varr
tak ki. A mértanias, merevebb, szálszámolást igénylő sordíszek 
mind keskenyebbé váltak és mindjobban kísérői lettek a szélesebb 
hímzéscsíknak. Sok esetben dolgoztak keresztszemes technikával, 
ami még egy időre megőrizte a körvonalak szögletességét és a 
színfoltok eredeti tömöttségét úgy, hogy a két technikát keverve 
is használták. A szálszámoláson alapuló fehérhímzés, a hozzákap
csolódó formák és technikák nyoma a színes buzsáki hímzések 
egész során megtalálható. 

Mind a Rippl-Rónai Múzeum, mind a Néprajzi Múzeum gyűj
teményében találunk tiszta fehérrel kivarrt ujjvégeket. A megma
radt fehérhímzések kompozícióban kiforrottak, technikai szem
pontból sokféle öltésvariációval készültek. A sokat emlegetett 
buzsáki sinyor hímzés (dupla lánc) fellelhető somogyi magyar és 
Dráva-menti horvát paraszti hímzéseken is. A fehérhímzéseken a 
geometrikus jellegű laposhímzéssel körülvett és megerősített 
négyzetes kivágású likvarrású sorokat vízfolyásos, ritmikusan játé
kos öltésvariánsok kísérték. A szélesebb csíkdíszeket mindenütt 
keskenyebb subrikálásos és tűcsipkével gazdagított sorok folytat
ták, sőt ezeken kívül laposhímmel kivarrott, szőttesmintára emlé
keztető díszek is találhatók egy-egy duplalánc soron. Elgondol
kodtató, hogy ez a fehérhímzés miért ment feledésbe? Utoljára az 
1910-es években látták még az öregasszonyokon. A fehérhímzés 

40. Női ingváll. Széle kereszt
ben vörös-kék pamutfonallal, 
zeg-zug vonal, közötte virág
ornamentikával díszített. 
Széles vert csipkével szegélye
zett. XIX. század végén ké
szült. Buzsák. NM 72.740. 
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41. a-b. Hímzett lepedővég 
részlete. Vörös-kék pamutfo
nallal, rozettás mintával, ha
mis laposöltéssel hímzeve. 
a. Hímzés színe, 
b. Hímzés visszája. 
A XIX. század második felé
ben készült. Buzsák. 
NM 140.162. 

42. Hímzett vánkoshéj részle
te a XIX. század második felé
ből. Buzsák. NM 72.746. 

ritmusa megmaradt a színes buzsáki hímzések egyes darabjain is. 
A párnahéjakat a vászon szélességében dúsan kidíszítették - több 
sávban -, mint az ingujjakat. Ezek a vánkoshéj hosszirányát, tehát 
a vánkos szélességét követték. (42. ábra) Apárnacsup két oldalán 
ugyanaz a minta szerepelt. A díszítés nem kötötte össze a két pár
narészt, hanem a találkozási vonalakban külön rávarrott színes 
pántlikával, vagy zeg-zugos vonalas összevarrással illesztették 
össze. Általában jellemző mind az ingvállaknál, mind a párnahé
jaknál, hogy a két vászondarabot nemigen varrták a szokott mó
don össze fehér cérnával, hanem piros vagy fehér díszöltést alkal
maztak. 

Az ünnepélyesebb alkalomra szánt, vagy különleges jelentősé
gű lepedők közül az idősebbek halottas lepedője különbözött a 
hétköznapi felsőlepedőktől. Az 1870-es évektől fennmaradt díszes 
lepedővégekre - Knézy Judit gyűjtőútjain - Perusza Vendelné 
buzsáki asszony úgy emlékezett, hogy az édesanyjától örökölt há
rom szél „virágos" kendervászonból készült lepedőt fehér pamut
fonallal varrott 1-2 cm széles csipkesorral állították össze. A bel
ső szélén egyszerűen visszaszegték, a külső szélén 1-5 cm szélesen 
szálszorítással szegélyezték. Ugyancsak az 1870-es évekre datál
ható az a gyermekágyas lepedő, amit hosszában gyári szőttes
betéttel állítottak össze. Keresztben kék-vörös mintájú szőttes, 
melyet kék-piros pamutfonallal varrott 1,5 cm szélesen vézás mo
tívum szegélyez, szélén 13 cm széles csipke. (RRM 75.1.1.) 
(KNÉZY J., 1992. 209-228.) 

A múzeumi gyűjteményekben tanulmányozott nagyon régi 
daraboknál - az 1880-as évekből - előfordul a keresztben futó pi
ros pamutfonallal szőtt és hímzett gyermekágyas lepedő. Ezeket 
mívesen összeöltötték és a szőttes szegélyét díszítő motívumok 
utólag lettek belevarrva. Vászonszélek összevarrása mentén szál-
számolásos szövött mintákra emlékeztető, piros pamutfonallal 
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hímzett csíkok futottak végig. (RRM 60.78.1.) A három szél vász
nat „minden ember kötésével" varrták össze, közéjük szőttescsíkokat 
állítva. A fehérhímzésű halottas lepedőknél 10 cm széles, szabad
raj zú fehér vagy kék szőttescsíkokat is alkalmaztak. Knézy Judit 
szerint a XIX. század elején készülhettek. Többször emlegették 
az adatközlők az „A"-s és „M"-es mintát, amivel a közismert 
kék-piros hímzés széles sorait legtöbbször dupla láncöltéssel 
varrták végig. A szögekbe szíveket varrtak, s ezek belsejét sakk
táblaszerűen sok kacskaringóval, laposhímzéssel töltötték ki. A dí
szítéshez először Ausztriából behozott színes szalagokat alkalmaz
tak. 

A rendelésre készülő hímzéseket olyan rajzolóasszonyok írták 
elő, akik megbízóik igényeit is figyelembe vették. Az egyes min
ták formakincse távol állt a buzsáki hímzés világtól. így terjedt el 
például a rózsa, és a párhuzamosan futó csíkok sora. A házivász
nat felváltották a gyári alapanyagok. A pamutfonalat kiszorította 
a felületet jobban kitöltő gyapjúfonal. A laposhímzést felváltja a 
hamis laposöltés, ezzel egyidejűleg számos öltéselem elmaradt. 
(41. a-b. ábra) A zeg-zug vonalak helyét a rózsák, hajók, csigavo
nalak foglalták el. A házivászon elmaradásával megszűntek a szőt
tes motívumokat visszaidéző szálszámolásos technikák alkalmazá
sa is. A buzsáki hímzés formakincsében és öltésmódjában szegé
nyessé lett. A piros és a kék szín továbbra is jellemző maradt, ke
vés zölddel, sárgával tarkítva. A buzsákiak művészetükben, ízlé
sükben még ma is őriznek régebbi kultúrájukra jellemző vonáso
kat, különösen a vászonhímzéseken. Nemcsak a színösszeállítás 
vall erre, hanem jellegzetes öltésmódjuk, a híres „buzsáki sinyór öl
tés" is, amely más magyar vidékeken ismeretlen. 

43. Díszlepedő részlete. A 
XIX. század második felében 
készült. A vörös vászon rátét 
díszítés feltehetően az 1900-as 
évek elején készült. MVHM 
73.80.79. 

44. Díszlepedő részlete. A 
szőttes a XIX. század második 
felében készült, gyári szövött 
csíkkal összeállított. A „rú-
zsos" (vörös vászon) rátétet az 
1900-as évek elején pótlólag 
varrták rá. 
MVHM 73.80.79. 

45. Agy takaró részlete. A 
szőttescsík két oldalán a míve
sen kidolgozott vörös rátétdí
szítés az 1900-as évek elején 
készült. MVHM 73.133.20. 
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A díszlepedőkön a XX. század elején a szőttes dísz mellett - a 
hímzés helyett - megjelent a törökbécsi piros kartonból készített 
rátétes technika. (Táska RRM 181.) Az egyszerű cakkos rátétek 
mellett a tenyérnyi széles cifra vagdalások kerültek a buzsáki, var
jaskéri, tótszentpáli díszes ágyterítőkre. A buzsáki rátét néven 
közismert technikát Buzsákon bécsinek nevezték. Ennek lényege, 
hogy a fehér vászon alapanyagra hajtogatás után, ollóval mintásán 
kivágott piros vékony pamutszövetet (kartont) erősítenek fel úgy, 
hogy a tűvel aláfordított mintaszéleket finoman, apró öltéssel le
varrják. (43-45. ábra) Ez a díszítés csak attól az időtől fogva ter
jedhetett el, amikor színtartó anyaghoz jutottak, feltehetően Bécs
ből. A Tótszentpálon lakó Babodi Sándorné emlékezete szerint 
édesanyja idejében (aki 1882-ben született), tehát a századforduló 
idején az ágy terítőt sokan már bécsivel díszítették. Talán van egy 
kis lokálpatriotizmus is abban az állításban, hogy a bécsi náluk, 
Tótszentpálon alakult ki, s onnan került volna Buzsákra. 

Az 1930-as években vörös vászon applikációval díszítik 
Buzsákon és az előzőekben említett községekben a vászon
neműket. A hagyományos buzsáki fehér és színes hímzés a házi
vászon alapanyag és a pamut hímzőfonalak elmaradása után fo-
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46. Tüll-batiszt rátétes tech
nikával készült terítő, szarva-
sos mintával. 1986-ban a Kis 
Jankó Bori hímzéspályázaton 
Mézes Ernőné népi iparmű
vész ezzel a munkájával I. dí
jat nyert. Buzsák. 



kozatosan a múzeumok textilgyűjteményébe és egyes magán
gyűjtők tulajdonába került. Az 1900-as években megindult felújí
tásától kezdődően a hímzéssel készített munkák igyekeztek a min
denkori városi öltözködés és lakáskultúra igényeit kielégíteni. Az 
öltéstechnikák gazdagsága lassan feledésbe merült, mivel olyan 
öltésmódot alkalmaztak, melyek kevesebb fonalat igényeltek, s a 
varróasszonyok munkáját gyorsabbá tette. 

Tanulmányozva a rendelkezésre álló hímzéseket, áttekintve a 
gazdag szakirodalmat, megállapíthatjuk, hogy hiányzik egy olyan 
alapos feltáró munka, ami most mintegy 100 esztendő távlatából 
talán elvégezhető. Vajon a buzsáki hímzést készítők - akiket egy
részt név szerint is megemlít Kerékgyártó Adrienne és Knézy Ju
dit tanulmánya - külön tudták-e választani azokat a hímzéseket, 
amelyeket saját örömükre a maguk viselete, lakásuk és háztartá
suk díszítésére készítettek, azoktól, melyeket a megbízóik igénye 
szerint varrtak napszámba, díjazásért. 

A buzsáki rátét a háziipari termékek és a népi iparművészeti 
munkákon keresztül lett közismert a kereskedelemben és az egyé
ni alkotók műveiben. 

A Dél-balatoni Háziipari Szövetkezet a legkiválóbbakat java
solta népi iparművész címre. Közülük Tölgyes Istvánné (Tapol
cai Anna) 1958-ban, Várdai Jánosné (Mericzky Júlia) és Mézes 
Ernőné (Bodrogi Borbála) 1963-ban kapta meg az elismerést a 
Népi Iparművészeti Tanácstól. Mindhárman gyermekkoruktól 
(1930-1940-es évektől) segítettek édesanyjuknak buzsáki 
hímzések és a rátétek készítésében. Tölgyes Istvánné alkotásai 
1958-ban a Brüsszeli Világkiállításon is szerepeltek. Míg egészsé
gi állapotuk engedte, a megyei és országos hímzéspályázatokon 
rendszeresen részt vettek. Mézes Ernőné 1986-ban (46. ábra) és 
1999-ben a „Kis Jankó Bori" Országos hímzéspályázaton I. díj
ban, 2000-ben az „Elő Népművészet" XIII. Országos kiállításán a 
fehér tüll-batiszt hímzéséért ezüst plakettben részesült. 

Koszter Józsefné Kovács Edit (1928-) népi iparművész, rajzta
nár, a Magyar Művelődési Intézet népművészeti szakkörvezető 
tanfolyamán az elsők között volt, aki 1963-ban szakkörvezetői 
vizsgát tett. Tolna megyében, majd Veszprémben és Somogyban 
az egyik legkiválóbb szakkörvezető, oktató, aki kezdettől fogva ki
tűnő ízléssel és nagy technikai tudással rendelkezett. Kiemelke-
dőek a somogyi fehér és színes hímzéseket újrafogalmazott alko
tásai. (47. ábra) 
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47. Asztali futó részlete. Tás
kái ingváll mintája alapján 
készítette Koszter Józsefné né
pi iparművész. 



48. a. „Podszelica" vagy „po-
celica". A legegyszerűbb for
ma. Az azonosan ismétlődő, 
szögletesen kialakított hul
lámvonalsor közeiben egy-egy 
csillag, fehér hímzéssel kivarr
va. Anyaga fekete klott. 
Dráva-mente. RRM 4561. 
b. A szögletesen kialakított 
hullámsor közeiben naturális 
formájú fehér hímzés. 
RRM 4499. 
с A hullámsor közeiben a 
minta színes fonallal kivar
rott. Felsőszentmárton. 
RRM 53.5.12. 
d. Bársony alapra készült. A 
közök naturális mintával, szí
nes selyem fonallal hímzettek. 
RRM 2993. 

Horvát és német hímzések 

A Dráva-menti néhány horvát, valamint a zselici és a Tolna 
megyével határos német nemzetiségű falvakon kívül nem igen ta
láltunk hímzéssel díszített textileket Somogyban. A Dráva-men
tén igen érdekes színfoltot képeztek a délszláv (horvát) pocelicának 
nevezett fokotok, amelyek feltehetően a XX. század elején készül
tek. Fekete bársony vagy klott anyagra hímezték gyapjú és pa
mutfonallal, a legegyszerűbb technikával készültek: láncöltéssel 
és annak változataival. A tarkóra helyezett kis kontyot házi vá
szonból szabott főkötőbe bujtatták be és ezt fedte a két keskeny 
sávban hímzett pánt, a felső sáv öt azonosan ismétlődő szöglete
sen kialakított hullámvonalsor közepén egyszerűbb vonalvezeté
sű vagy virágos ornamentikájú mintával. Az alsó sáv, ami a főkö-
tőhöz varrott, keskenyebb, általában virágornamentikával díszí
tett. A régebbi mintákon egy-egy indásvonal futott végig, a kö
zökben mindössze egy-egy csillag volt. A szögletes hullámvonal
sor közei egyre inkább megteltek virágokkal és a keskenyebb sor
ral váltak egységessé a kompozícióban. A hímzett pántot piros 
vagy narancsszínű farkasfoggal szegélyezték. (48. a-d. ábra) 

N. Fülöp Katalin: A magyarországi nemzetiségek hímzésmin
tái című könyvben a Néprajzi Múzeum textilgyűjteményének 
legszebb darabjait - 10 különféle díszítésű pocelica - színes fotó
kon mutatja be. (N. FÜLÖP K, 1982.) 

Gönczi Ferenc 1923-ban és 1927-ben a RRM textilgyűjtemé
nye számára számos pótolhatatlan értékű „podszelicat" vásárolt. A 
leírás szerint s a Dráva-menti horvát asszonyok a „konty fölött 
díszül használták". (RRM 1573., 1583., 1594., 1600., 1602., 1603., 
1607., 1625, 4499, 4500, 4545, 4546, 4561, 4562, 4563, 4564, 
53.5.2.) Ez utóbbit Takáts Gyula „pucolicanak" nevezte, amit 
1930-ban készített Greges Vendelné Petrinovics Anna. Az asszo-
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nyok a piros hatású, dúsan hímzett „pucolicát" 45 éves korig visel
ték. Gyász esetén vasárnap fekete bársonyból valót hordtak, keve
sebb díszítéssel, fehér hímzőfonallal varrottat. Knézy Judit 1965-
ben és 1970-ben gyűjtött hímzett pocelicát. Az előbbi alapanyaga 
gyári virágos selyem, az utóbbié fekete bársony két csíkból álló 
hímzése rózsás-nefelejcses mintával, piros-zöld, kék, lila színek
kel kivarrott, közeiben kék göngy és ezüst-piros-kék fiitteres dí
szítéssel. 1940 körül varrták Szentborbáson. Viselését az 1950-es 
évek után hagyták el fokozatosan. 

A német községekben a keresztszemes és a szabadrajzú hímzé
sek voltak kedveltek. Gönczi Ferenc 1925-ben Németegresen igen 
értékes piros keresztszemes hímzéssel kivarrt, változatos orna
mentikával dúsan díszített férfi és női inget, kézelőt gyűjtött. 
(RRM 1382, 1384, 1395, 1407, 4128.) Keresztszemes hímzéssel 
díszített mintakendők is maradtak fenn a német községekből, né
melyik esetében a betűtípusából következtethetünk eredetére. 

Knézy Judit 1971-ben Gálosfán szabadraj zú hímzéseket is 
gyűjtött. Különösen érdekes az az asztalra való abrosz „ Tischtuch. " 
(49. ábra) amit Ripl Józsefhé (Winterwerber Anna) készített 
1913-ban fiának, Ripl Jánosnak dísztörölközővel és kászli (fiókos 

49. Abrosz „Tischtuch", fehér 
sifonból készült. Horgolással 
és gyári szalaggal szegélye
zett. A közepén díszes virág
füzér, melynek közepén év
szám és felirat. 1913-ban ké
szült. Gálosfa. RRM 71.3.2. 
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50. Dísztörülköző 1909-ből. 
Piros fonallal hímzett. 
Bonnya. RRM 71.30.22. 

szekrény) terítővel együtt. (RRM 71.12.3.) A fehér sifonból sza
bott abrosz mérete 145x135cm, körül keskeny piros gyári mintás 
szalaggal és fehér horgolással szegélyezett. A belső szegélytől 
mintegy 10 cm-re keskeny virágsor, sarkaiban virágcsokrok, kö
zöttük l- l gót betű. Közepén virágkoszorú, benne virágcsokor, 
körülötte felirat „Erinnerung am Seine Liebe Muter Anna 
Winterwerber 1913 zum Andenken fir Ripljohan". (Emlék Ripl Já
nosnak szeretett édesanyjától Winterwerber Annától 1913-ból, 
hogy őrizze meg emlékezetében.) A terítő piros pamutfonallal la
pos és száröltéssel hímzett, a felirat keresztöltéssel készült. Ripl 
Józsefné 1898 és 1910 között számos hasonló stílusú hímzést ké
szített. A mintákat vagy maga nyomta elő, vagy előnyomáshoz 
értő tervezőasszonnyal készíttette el, feltehetően a környékbeli 
kézimunkaüzletek mintáit utánozva. Knézy Judit szerint 1910 
után nagyobb folthatásra törekedett: gyári nyomott színes texti
lek mintakincsét felidéző mintákat utánzó hímzéseket készített, 
laposöltéses „ausnét" és száröltéses „vorstrube" technikával. A 
Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében (RRM 71.9.4.) lévő zseb
kendő „Handtichel" fehér sifonból való (61x57 cm), piros-kék pa
mutfonallal, lapos és száröltéssel kivarrott, keskeny növényi orna
mentikával díszített. A név piros pamutfonallal keresztöltéssel 
hímzett „Anna Winterwerber AM 1898". Szálvonásos öltéssel 
(azsúr) és fehér horgolt csipkével szegélyezett. Úgy véljük, hogy 
Knézy Judit Gálosfán gyűjtött német hímzései tipikusan jellem
zőek a somogyi német keresztszemes hímzés kultúrára, (50. ábra) 
ezért tartottuk lényegesnek közlését. 

Balatonendrédi csipke 
A vert csipke készítésének Balatonendréden nem volt hagyo

mánya. Kájel Endre református lelkész szervezte meg 1908-ban 
az első csipkeverő tanfolyamot Stöckel Vilma tanítónő irányításá
val. A balatonendrédi vert csipke történetét, a készítés techniká
ját, a jellemző motívumokat, a csipkeverő tanfolyamok dunántúli 
és országos elterjedéséről, a belföldi és külföldi értékesítés módjá
ról leírásunkban Boross Marietta: A balatonendrédi csipke törté
nete című tanulmányát (Szántódi Füzetek III. 1981. 28. p.), vala
mint Gervai Mária-Hábel Gabriella: Csipketörténeti érdekessé
gek című könyvéből (Bp. 1988.) a Balatonendrédi csipke fotókkal 
és rajzokkal illusztrált fejezetét vettük figyelembe. 

A balatonendrédi vert csipke készítés megindítását az Iparmű
vészeti Múzeum szakmai tanácsokkal és mintaanyagokkal jelentő
sen segítette. A csipkézést az alapítás évében a falu református 
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asszonyai-lányai a paplak egyik szobájában tanulták meg, majd 
Gecsey Lídia csipkekészítő házában folytatták az asszonyok-lá
nyok a csipkeverést, amin a későbbiekben már a 11-13 éves lány
kák is részt vettek. A két világháború között a csipkézés a téli nap
számmal egyenlő jövedelmet biztosított. A teleptől a csipkeverő 
asszonyok-lányok minden szükséges kelléket megkaptak. A ké
szítőnek csak a verőpárnát és az azt rögzítő ládikát kellet elkészí
tenie. Megállapított bérért dolgoztak. A jó orsó szálkamentes, 
könnyen faragható fából - általában hársfa - készült. A henger 
alakú párna általában 30-35 cm hosszú volt, de a nagyalakú csip
kéhez készítettek 50 cm hosszúságút is. A párna stabilitását fokoz
ta a csipkeverő ládika, azért mert a keskenyebb szélein a félköríve
sen kimélyített ládika alsó üregében (8-10 cm) volt az olló, a hor
golótű, a gombostű, cérna és egy-két orsópár. A vert csipke készí
tés technikáját Mátray Magdolna: A csipkeverés iskolája című 
tankönyvében ismerteti. (Bp. 1992., 65-95.) Eleinte végcsipkéket 
készítettek fehérneműk és hímzések szélére, majd később a gazda
sági fellendülés következtében egyre nagyobb igény jelentkezett 
a vert csipkék iránt, ekkor kezdtek luxuscikknek számító térítőket, 
függönyöket készíteni. Kájelné Koroknai Zsófia nemcsak terve
zett, hanem a kivitelezés színvonalának megtartása felett is szigo
rúan őrködött. Az Endréden készült csipkék változatosak voltak 
anyagukban, mintájukban egyaránt. Vékony irlandi 150-180-as 
fonalból készítették a fehérneműk, lepedőszélek, asztalterítők és 
függönyök szél és betétrészeit. (51. a-b. ábra) A minták rajzolásá
nál nem mindig törekedtek a pontosságra, sokszor csak a kontú
rokat jelölték, s azon belül a fonal vastagsága szabta meg a kitűzé
sek helyét. A csipkét készítő személy technikai tudása és egyéni 
ízlése érvényesült, így gyakran egyazon mintarajzról készített 
csipkék eltérést mutathatnak. (GERVAI M.-HÁBEL G., 1995. 
62. 51-52.) Boross Marietta szerint a minták nagy részét a na
gyobb budapesti fehérnemű és kelengyekereskedők adták, megje
lölve a fonal minőségét és az adott minta mennyiségét. A régebbi 
csipkék és a róluk szóló leírások arra utalnak, hogy Endréden 
nagyméretű igényes munkák is készültek. Kolumbán Gergelyné 
Nagy Piroska 11 éves korában Kájel Endrénétől tanult csipkét 
verni. Néhány esztendő múlva már ügyes és gyakorlott csipkeve
rőként az angol uralkodóház részére, fehérneműre való szélcsip
két is készített, mely 5 cm széles 30 cm hosszú volt. 1937-ben 
Csallóközben, Padányban járt, s ott egy Cina Janka nevű csipke
verőtől kapott két fényképet (szarvasok életfával, pávás terítő). 
Balatonend-réden azelőtt nem készítettek figurális csipkét, a Fel
vidéken viszont szokásos volt az állat és emberalakos csipkék ké-

51. a-b. Balatonendrédi vert 
csipke. Részlet a métercsipke 
mintakönyvből. Balatonend
réd, Kájel Csipkeház. 
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52. Balatonendrédi vert csip
ke. Egyik legismertebb mintá
jú kerek terítő. Balatonendréd, 
Kájel Csipkeház. 

53. Balatonendrédi vert csip
ke, „hópehely" mintával. 
Balatonendréd, Kájel Csipke
ház. 

szítése. így vándoroltak a minták egyik vidékről a másikra, s bi
zony napjainkban lehetetlen megállapítani eredetüket. 

Az 1920-as évektől a Magyarországra jövő tanítónők részére 
csipkeverő tanfolyamokat szerveztek, így biztosítva későbbi meg
élhetésüket. Ezek a fiatal tanítónők a későbbiekben Dunántúl sok 
községében pl. Szóládon, Bálványoson, Lullán, Tabon foglalkoz
tak az endrédi csipke készíttetésével. Ezeket az endrédi telep lát
ta el mintával, anyaggal. A kész termékeket átvette, majd „endrédi 
csipke" elnevezéssel került forgalomba a belföldi és a külföldi pia
cokon. 

A két világháború között mintegy harmincra tehető már azok
nak a csipkekészítő telepeknek a száma, amelyeket Kájel Endre 
szervezett meg. 

A szentesi csipke ötlete is Kájel Endre református lelkésztől 
származik, aki a következőket írta Szentes város vezetőjének, ami
kor 1932-ben a Csongrád megyei földeket elverte a jég „...nálunk 
Balatonendréden hasznot hajtó, értékes háziiparrá fejlődött a csipkeverés, 
ajánlom a sorscsapásokkal sújtott szentesieknek, próbálkozzanak meg ve
le. " A szentesi múzeum Csallány Gábor igazgató segítésével, Cso
konai Vitéz Etelka iparművész, a múzeum régi hímzéseinek ta
nulmányozása után elkészítette terveit, és elindult 50 fővel a első 
tanfolyam, s megszületett a „szentesi csipke". 
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Domonovszky György 1942-ben írja a Tihanyban 1936-ban 
megnyílt Népművészeti Ház és az ezzel egy időben Balatonfüre
den megrendezett népművészeti kiállítás ismertetőjében. 
„...Minden szépet szerető embernek örömet jelentenek a remekbe készült 
endrédi csipkék, de könyvünk keretein kívül esik... " (DOMA-
NOVSZKY GY., 16.) A balatonendrédi csipke 1936-ban a Ber
linben megrendezett háziipari kiállításon „Urkunde" részvételt 
igazoló és elfogadó oklevelet kapott. Gecsey Lídia 1927-től kez
dett önállóan tervezni és alkotni. A Tihanyi Népművészeti Ház
ban 1936-tól rendszeresen tartott csipke bemutatókat. Az endré
di telepnek mint kiváló csipkekészítőnek, az új tervek bemintázá-
sa volt a feladata. 1969-ben rendezték meg Balatonendréden a 
Művelődési Házban gyűjteményes kiállítását. (52-55. ábra) Élet
művét több elismerő oklevéllel jutalmazták. Az endrédi csipke az 
1940-es évektől kezdve kiváló eredményeket ért el a művészi há
ziipar területén. A régebbi csipkék azt mutatják, hogy az 1940-es 
években több nagyméretű, 100x100 cm-es négyszögletes vagy ke
rek terítő is készült az 50 cm-es párnákon. Ezeket olyan pontosan 
varrták össze, hogy csak a legkiválóbb szakértők tudták felismer
ni. A csipkeverők közül elsőként Kájel Endrénét említjük, akinek 
csipkemintáival a Magyar Iparművészet című folyóirat 1943-ban 
megjelent számaiban is találkozhatunk. 1979-ben Kájel Endréné 
teljes életművét mutatta be Budapesten a II. kerületi Művelődési 
Ház, majd ugyanebben az évben megnyílt Szántódpusztán az el
ső kiállítás, amely folyamatában mutatta be, mint művészi házi
ipari tevékenységet az endrédi csipkét. Az 1980-as években a Dél
balatoni Háziipari Szövetkezet támogatásával Kolumbán 
Gergelyné csipkekészítő vezetésével működött csipkeverő tanfo
lyam az endrédi Kultúrházban. 1998-ban Kiskunhalason megren
dezett I. Csipke Világkiállításon a 82 kiállító között Magyarorszá
got a vert csipke kategóriában Kájel Endréné (Balatonendréd) hó
pehely mintás ovális, és Kájel Sára (tervező), Kájel Endréné (ki
vitelező) négyszögletes térítője képviselte. Úgy érezzük, hogy ez 
napjainkban méltó elismerése a balatonendrédi csipkének, - mely 
bízunk benne - hogy a jövendő „nemzeti háziiparnak" is szerves 
része lesz. 

54. Balatonendrédi vert csip
ke. Kerek terítő, érdekes szél
megoldással, mely összhang
ban van a közepével. Balaton
endréd, Kájel Csipkeház. 

55. Balatonendrédi vert csip
ke. Pávafarkas mintájú kerek 
terítő. Balatonendréd, Kájel 
Csipkeház. 

Összegzés 
„...A népművészet iránti érdeklődés hajnalán egyéni munkának látták a 
népi díszítőművészeti alkotásokat, később a kollektivitás kifejlődésének, 
művészi megnyilatkozásának tekintették őket..." (PALOTAY G., 
1948.) 
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56. a-b. Necceléses technikájú 
mintakendő részlete, 18 féle 
mintát mutat be. 1891-ben 
Toponáron készítette Csák Ir
ma, iskolai kézimunka foglal
kozáson. Kaposvár. 
ШМ 81.32.1. 

Az előző fejezetekben összefoglaltuk a somogyi hímzések ala
kulását, fejlődését, változásait a szakirodalom, a múzeumi tárgyak 
megismerése és a helyszíni tapasztalatok alapján. Bemutattam a 
fehérhímzés kialakulását, virágzó kibontakozását, kapcsolatát a 
Zala megyei és a Tolna megyei (Kapos-mente) fehérhímzéses fér
fiingekkel és a befejezést: a háziipar kibontakozását a századfor
dulótól. Mindig az újra való törekvéseket, ahogyan a mai kor kö
vetelményeihez alkalmazkodva ismét megjelenik a hagyományos 
jelleg a népi iparművészeti alkotásokban. A parasztság számára 
készült népművészeti tárgyaknak a díszítés mellett többnyire 
megvolt a funkciójuk és egy-egy meghatározott terület ízlésvilá
gát tükrözték. Az ügyeskezű parasztasszonyok, pásztorok, falusi 
kézművesek kiváló minőségű termékei esztétikailag is értékesek 
voltak. Létrehozóik egyre többet foglalkoztak azzal, hogy olyan 
műveket készítsenek, amelyek megfelelnek a falusi, illetve a váro
si polgárság igényeinek és amiket a közeli piacokon, vásárokon ér
tékesíthettek. Ebben a helybeli értelmiség komoly segítséget 
nyújtott. Tekintettel a Balaton nagy idegenforgalmára, az 1900-as 
évek elején már különböző kísérleteket tettek a hanyatlásnak in
dult tárgyalkotó népművészet megsegítésére, ezen belül a hímzé
sekre, csipkekészítésre, faragásra és igyekeztek az ehhez szükséges 
feltételeket megteremteni. A Balatoni Szövetség néhány üdülőte
lepen elárusító helyeket létesített népművészeti és iparművészeti 
tárgyak értékesítésére. A háziipari tanfolyamokat mérsékelt ered
ményekkel szervezték meg. 

Magyarországon a paraszti kézművesség és háziipar hasznossá
gára a XIX. század közepén figyeltek fel. Megindult a tárgyalko
tó népművészet felfedezése, amelyekre a különböző kiállítások, 
bemutatók háziipari termékei is felhívták a figyelmet. Az 1851-
ben kiadott irányelvek (Magyar Királyság Törvényei) értelmé
ben „... egyszerű bejelentés alapján „Szabad Kézműipar" az, amely sze
mélyes kellékek kimutatása nélkül, a hatóságoknak azon egyszerű bizo
nyítványa mellett, hogy bejelentetett, miszerint valaki a kijelölt foglalko
zásokat a hatóság területén űzni szándékozik gyakorolható: ilyenek a vá
szonszövés, divatárusnői munkák, varrás, hímzés, csipkevarrás... " (DO
MONKOS O, 1991. 19-29.) Az 1870-es években a szervezett 
tanfolyamok felügyeletét a Háziipari és Iparoktatási Országos Bi
zottságok gyakorolták. 1876-ban megalakult a Központi Háziipa
ri Egyesület, ami 1883-ban beleolvadt az Országos Iparegyesület 
Háziipari Szakosztályába. Egyes vidékeken a szegény lakosság ér
dekében akarták meghonosítani a könnyebben előállítható díszes 
tárgyak készítését. Háziipar fejlesztő bizottságokat létesítettek, 
amelyek az egyes vármegyékben pénzzel és tanácsokkal támogat-

284 



ták az ebben résztvevőket. A nemzeti érzelműek pártolása, vala
mint a nagyobb „művészi" termékek forgalma mutatta meg a reá
lis helyzetet. A szaktanfolyamok létesítése, a tanműhelyek - me
lyek sikeresek voltak - fokozatosan megszűnnek. Tanulságos Ko
vács Gy.: „Magyar Háziipar" című törzskönyve, melyben értéke
li az 53 megyében folyó háziipari munkák különböző szakágait. 
Zólyom megyében 34.000 m csipkéről tesz említést. Az áruféle
ségek közül kiemeli a „...hímzett ingvállat, pártát, kézelőt, a férfi
ingeket. .. ", „csipkét is vertek sokféle mintázattal... " A hagyományos 
értékesítési módok mellett az országos vásárokon az 1890-es évek
től egyre több lett a viszonteladók száma. A Kereskedelmi Múze
um Háziipari Bazárja Budapesten árusította a bizományba átvett 
termékeket. A legfontosabbnak a textilt és ezen belül a hímzőipart 
tartotta, ezekből exportáltak is. (DOMONKOS O., 1991. 730.) 
Az 1890-es évek végén Baross Gábor, ekkor már kereskedelmi mi
niszter vonta állami felügyelet alá a háziipari termelést. 1894-ben 
Izabella főhercegnő támogatásával a felső-magyarországi megyék 
népművészeti jellegű és háziipari termékeinek értékesítésére jött 
létre az Izabella Egylet. Ezzel egyidőben szervezte meg Bánffy-
hunyadon Gyarmati Zsigáné a kalotaszegi asszonyok megrende
lésre történő varrattatását. A legnagyobb jelentőségű az 1896-ban 
megrendezett millenniumi kiállítás volt Budapesten, a Városli
getben. A Néprajzi Faluba 12 magyar és 12 nemzetiségi házat te
lepítettek át, valamennyiben a származási helyről hozott tárgya
kat tekinthették meg a látogatók. 1902-ben Buzsákon meghono
sítják a háziipart pártoló Széchenyi grófnő áldozatos támogatásá
val a hímzés- és csipkeipart, és ettől kezdve országszerte híres lesz 
a buzsáki rátétes, a buzsáki varrottas csipke. „...Kezdetben nagyban 
dolgoztak, 1902-1905 közt ezer nő is dolgozott és a Balatoni Intéző Bi
zottság lelkes támogatójuk volt... " Balatonendréden az ottani refor
mátus lelkész 1905-ben felesége vezetésével csipkeverő telepet 
alapított, aki a mintákat tervezte és a betanítást irányította. Volt 
olyan időszak, hogy 1200 munkásnő készítette a világhírűvé vált 
balatonendrédi csipkét. (VAJKAI A., 1964.) 

Csurgón 1870-1933 között a Tanítóképző Intézetben kézimun
ka tanítónők, gyakorló iskolai kézimunka oktatás keretében fog
lalkoztak a hallgatókkal. (56-60. ábra) A kézimunka tanítónők -
ebben az időszakban pl. Adányi Kamilla, Fenyőssy Irma, Kodály 
Janka, Köbl Amália, Kaposi Károlyné és özv. Fülöp Áronné tanít
ványai - oktatták a megye egyes községeiben a kézimunkát, ami 
feltételezhetően hatással volt egy-egy későbbi terület hímzés kul
túrájának kialakítására, változására. (KOLTAII., 1939.) 

57. „Kapcaszár" Selyemfonal
ból készült, fehér „gombos" 
horgolás. Fehér harisnyára 
húzták fel, magasszárú cipő
höz. Szenna. 
RRM 69.59.1-2. 
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A két világháború között ugyancsak a Háziipari Felügyelőség, 
később Magyar Háziipari Központ folytatta elődje munkáját, 
amelynek kilenc területi felügyelőség volt alárendelve. A Házi
ipari Felügyelőségek foglalkoztak a nyersanyagok beszerzésével, 
az oktatómunkával és a kész termékek forgalmazásával. A kiállítá
sok megrendezésére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az 
Országos Földműves Szövetség, az Országos Iparegyesület, vidé
ken az Országos Mezőgazdasági és Ipari Kiállítások adtak lehető
séget. Igen érdekes megfigyelni, hogy ezekben az évtizedekben a 
háziiparosok, népművészek munkáját a „nemzeti háziipar" kiala
kulását hogyan támogatták a néprajztudomány szakemberei, akik 
közül többen a „Gyöngyösbokréta" szakértői is voltak. 

A m. kir. Balatoni Intézőbizottság Tihanyban 1936-ban a Bala
ton egyik legszebb pontján építette meg a „Balaton környéke nép
művészetének a házát". (DOMANOVSZKY GY., 1943.) A Nép
művészeti Házban már népművészek is dolgoztak és árusították a 
Balaton-vidék népművészeti termékeit. Egy buzsáki menyecske 
viseletbe öltözve árusított tavasztól őszig. Népművészeti kiállítá
sokat szerveztek pl. Balatonfüreden, kihangsúlyozva azt az elkép
zelést, hogy minden lakásban, de elsősorban a Balaton-vidék nya
ralóiban legyen úgynevezett magyar szoba, vagy legalább egy sa-

58. Keresztszemes hímzéssel 
kendervászonra varrott min
takendő. 1898-ban készült 
Zamárdiban. 
RRM 73.35.307. 
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rok somogyi bútorral, kerámiával, faragással, szőttessel, hímzés
sel berendezve. (VAJICAI A., 1964.) Az új népművészeti háziipa
ri tevékenység az 1940-es években terebélyesedett ki, amelyet a 
II. világháború egy évtizedre megszakított. 1946-ban indult meg 
ismét a háziipari és a népi díszítőművészeti tárgyak készítésének 
és alkotásának folyamata. Az Országos Háziipari Tanács 1946-
ban, a Népművészeti és Háziipari Vállalat, mint jogutódja 1950-
ben alakult meg. Ez utóbbi, főleg vidéken sok tízezer embernek 
biztosította szűkös megélhetését. A Népművészeti Intézet (jelen
leg Magyar Művelődési Intézet) 1951-ben kezdte meg a népmű
vészeti hagyományok felkutatására és újraalkalmazására vonat
kozó sokoldalú tevékenységet. 1958-ban megkezdődött a hímzés, 
majd a szőttes területén a népművészeti szakkörvezetők országos 
szakmai képzése. Az öntevékenyen alkotók, és a szövetkezeti dol
gozók között a kezdetektől igen szoros baráti, segítőkész kapcso
lat alakult ki, hiszen a cél közös volt: a népművészet hagyománya
inak megőrzése és korszerű továbbfejlesztése. Ennek számos pél
dájával találkoztunk Somogy megyében is. Az elméleti és a nép
szerűsítési előadások terén sok segítséget nyújtott kezdettől fogva 
(1951) a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Képzőművészeti 
Osztálya, majd 1967-től az újonnan megalakult Néprajzi Választ
mány. 1952 novemberében a Magyar Néprajzi Társaság és a 
Népművészeti Intézet Győrben megtartott tanácskozása új kor
szakot nyitott a népi iparművészet kibontakoztatásában. A főrefe-
rátumot Kresz Mária tartotta. A tanácskozás határozati javaslatai 
között első helyen szerepelt, hogy előterjesztést intéznek a kor
mányhoz, létesítsenek olyan szervezeteket, hozzanak ehhez szük
séges rendeleteket, amelyek képesek az alkotó népművészek tá
mogatására. 

Domanovszky György: A Népi Iparművészet 1953-1973 című 
kiállítás (Nemzeti Galéria) katalógusának előszavában két lénye
ges kérdést vetett fel. 1. A múltban kétfajta népművész volt: az al
kalomszerűen dolgozó és a hivatásos. A szövetkezeti mozgalmon 
kívül ez megszűnt és elenyészően maradtak csak olyanok, akik to
vább folytatták művészi alkotómunkájukat. 2. A múltban a nép
művészek és a paraszti kézművesek munkáikat a parasztság szá
mára készítették és a helyi igénynek, ízlésnek megfelelően alakí
tották ki tárgyaikat. A népművészeti hagyományokat őrző vidé
kek már a századfordulón egyre kisebb szigetekké zsugorodtak és 
ez szükségessé tette a „nemzeti háziipar" minél szélesebb kibon
takozását, hogy a helybeli népművészek megélhetése biztosítva 
legyen. 1977-ben 72 népművészeti és háziipari szövetkezet műkö
dött az országban, eredményes gazdasági közösségként. A Népi 

59. Mintakendő keresztszemes 
hímzéssel. 1889-ben készült, 
polgári leányiskolái hímzés 
oktatás keretében. Som. 
RRM 74.16.1. 

287 



Iparművészeti Tanács ehhez megadta a szakmai és szükség sze
rint a gyakorlati segítséget. Jó volt a művészeti vezetőkkel és a 
népművészet mestereivel, népi iparművészekkel a kapcsolat. 

A Dél-balatoni Háziipari Szövetkezet (1952-1996) igen nagy 
szakértelemmel folytatta háziipari és népművészeti tevékenysé
gét. A karádi, törökkoppányi, buzsáki hímzések továbbfejleszté
sének gazdag változataival találkozhattunk az általuk készített női 
blúzokon, férfiingeken, gyermekruhákon, a lakások díszítését 
szolgáló térítőkön, asztali és fali futókon, díszpárnákon. A szövet
kezet egykori elnöke, Együd Árpádné a NIT irányításával a kará
di hímzésekről teljes dokumentációt készíttetett. 

Visszatekintve az elmúlt ötven esztendőben végzett gyűjtőútja
imra, úgy látom, hogy különösen nagy változás ment végbe So
mogy megye néprajzi csoportjain belül is. Az 1950-es években 
még Íratlan törvények szabályozták egy-egy községen belül a vi
selet, a hímzés fejlődését, változását is. A századforduló óta a leg
csekélyebb változás is csak akkor nyerhetett polgárjogot, ha azt a 
falu közössége elfogadta. A falu és a város közelsége átmenetileg 
még nem hatott kellőképpen az esztétikai fejlődésre. Megszűnt a 
paraszti ízlésvilágra kötelező egészséges kontroll, ugyanakkor 
nem voltak eléggé tájékozottak, hogy felismerjék a városi ízlés fa
lusi megjelenésének buktatóit. A mai egyéni és hivatásos alkotók, 
tervezők és hímzők kétféle módon őrizhetik meg a népművészet 
- jelen esetben - a népi hímzés hagyományait; ha elsajátítják vagy 
újra tanulják saját tájegységük viseletének és háztartási textíliái
nak alapanyagát, s az ehhez kapcsolódó sokféle öltéstechnikát, va
lamint a díszítések elhelyezésének módját. A hímzések újravarrá-
sánál kétféle mód van: a korrekt műtárgy másolás, vagy az újraal
kotás. A tájegység hímzéskultúrájának megfelelő kiválasztása és 
elsajátítása után figyelembe kell venni a változó, mindenkori öl
tözködés és lakáskultúra követelményeit. 

Tudjuk, hogy milyen volt a somogyi hímzés a XIX-XX. szá
zadban és hogyan indult meg az 1900-as években a csipkék készí
tése. Kérdéses, hogy ebből mit őrzött meg a parasztság a maga 
használatára és hogyan igyekezett ezt a tudományát közkinccsé 
tenni. Ebben érzem a tárgyi népművészet és a „nemzeti háziipar" 
jövőjét és ez visz közelebb ahhoz a jövőbeli célhoz is, hogy a népi 
iparművészet helyét a magyar iparművészet foglalja el. 

Varga Marianna 
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Szövetkezet emblémája 
(1990-es évek). Tervező: Ka
tona László grafikus. 



TÁRGYAK KÉREGBŐL, 
FATÖRZSBŐL, VESSZŐBŐL 

ÉS MÁS NÖVÉNYI 
NYERSANYAGOKBÓL 

A múlt század derekán még jelentősen befolyásolta az évszáza
dos erdőkben gazdag települések lakosainak életét az erdőhaszná
lati jog. Ez különösen ott érintette fájdalmasan a parasztságot, 
ahol a kiterjedt lombos erdők egy-egy nagybirtokhoz tartoztak. 
Engedély nélkül ugyanis nem mehettek be szekéren baltával fát 
vágni, csupán kampóval gyűjthettek hulló ágfát a tüzeléshez. 
Ám amikor télen az ölfavágó munkát vállalt, gondosan szemrevé
telezte az útjába eső fákat, s ha tehette, azon darabokat, melyeket 
valamely célra alkalmasnak tartott, különös gonddal vette munká
ba, hogy a tervezett eszközt „kihozhassa" belőle. 

1. Kéregedény. 1870 előtt 
készült Csurgónagymarton-
ban. TGYM 52.219.1. 
Berentés Tamás felvétele. 
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2. Kéregedény, „bédó". Készült 
1880 táján Pogányszent-
péteren. 
TGYM 52. 237.1. 
Berentés Tamás felvétele. 

3. Kéregsótartó. Berzencén 
készült 1935 körül. TGYM 
54.121.1. 
Berentés Tamás felvétele. 

Az év nagy részében keservesen élő törpe- és kisbirtokos pa
rasztok ugyanis nemcsak táplálékuk jelentős részét szerezték 
gyűjtögetéssel, de házuk, bútoraik, háztartási eszközeik zömét is 
maguk készítették fából, karóból, vesszőből, kéregből. A cél a tar
tósság volt és hogy lehetőleg ne kerüljön pénzbe. Arra legfeljebb 
a pásztoroknak maradt idejük, hogy faragással vagy más módon 
ki is cifrázzák munkájukat. A környező nagy tölgyesekben, bük
kösökben szerzett erdő adta javakból készített háztartási és gazda
sági eszközök az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- kéregedények, 
- fatörzsből vagy egy darab fából kivésett bodonok, mozsarak, ki

sebb faragott használati eszközök, 
- vesszőből kötött különféle tárolók, kosarak, kasok és hasított 

vesszővel abroncsozott, fadongás edények, 
- iszalagból, karókból, husángokból, taplóból készített mező

gazdasági és egyéb eszközök, kasok, fonatok, 
- az odús méhészkedés darabjai stb. 

Kéregedények 
A kéregedények két nagy csoportba sorolhatók: 
a) tartós használatra szánt darabok, 
b) a pillanatnyi szükséglet kielégítésére készítettek. 

A XIX. század derekán, a nagy erdőirtások idején a kisparaszti 
önellátó gazdaságokban különös gondot fordítottak a még csekély 
szántó gyarapítására és annak minél célszerűbb kihasználására. A 
gabonát, kukoricát, babot - ha módjuk volt rá - nem a sok mun
kával megszőtt zsákokban vagy csináltatott hombárokban tartották, 
hanem részben a tavasszal kivágott hatalmas fákról lehántott, sa
ját rostjával összevarrott kéregedényekben. Legrégibb ilyen táro
lónkat még 1870 előtt varrták össze egysoros tűzőöltéssel egy ha
talmas hársfatörzs vékonyabb ágáról lefejtett sziáccsal. (1. ábra) 
E tároló emberemlékezet óta egy csurgónagymartoni zsúpos ház 
egyik sötét zugában állt. Egykor gabonát, kb. 1910 óta már csak a 
vászonfélék párolásához gyűjtögetett hamut tartották benne. Haj
dan más házakban is voltak efféle hárs, akác vagy vadcseresznye 
kérgéből összevarrt edények, de azokat idővel elégették. Vala
mennyi a földes padlás egyik sarkában állt, fenekük nem volt. 

Egy pogányszentpéteri boronaház padlásán szintén őriztek 
még 1952-ben is egy efféle bédót, melyet a tulajdonos édesapja, 
Takács György készített 1880 táján. Egy hatalmas gesztenyefa 
törzséről a kérget ő is hosszában fejtette le és saját háncsával két-
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soros előöltéssel varrta össze. Ha éppen elrepedt, nem csaptak 
nagy ceremóniát, tavasszal csináltak újat. Általában zabot tartot
tak benne, majd fahamut, utoljára pedig makkot. (2. ábra) 

Voltak olyan kéregtárolók is, melyeknél a lefejtett, hengerként 
összeugró kéreg egymással érintkező széleit öltögették össze 
ugyancsak hánccsal, majd az így létrejött edényt deszkával, fasze
gekkel befenekelték, a varrások helyét pedig pelyvás sárral beta
pasztották. 

A tartós használatra szánt kisebb kéregedények közül egy 
berzencei sótartó érdemel figyelmet. Loncsár János pásztor ké-
szítgetett efféléket az 1930-as években saját használatra és barátai 
kérésére, mert mint mondták, esős időben sem nedvesedett meg 
benne a só. Fiatal nyírfa hosszan lehúzott, fokozatosan elkeske-
nyített kérgének két szélét kicsipkézte, egy fenéklap köré egymás
ra tekerte, majd kis faszegekkel egymáshoz rögzítette. Végül egy 
sötétebb kéregszalaggal díszítette a közepét. Volt hársfából fara
gott, jól záródó fedele is, de az elkallódott már. (3. ábra) A Lon
csár János féle sótartó megihlette a közelben lakó Horváth János 
fiát is, aki az elemit kijárván két évig járt vele egy munkára. Ami
kor leültek ebédelni, néha megkérdezték tőle, hogy honnét sze
rezte a sótartóját. Örömmel mondta, hogy ez az ő első munkája 
1947-ből. 

Az alkalmi használatra készített kéregkosarak, poharak nem 
időállók, kiszáradásuk után szétrepedeznek, végül tűzre vagy sze
métre kerülnek, mint Nemespátróban még az 1950-es években is 
gyakorta készített eprésző táskák, guzsullák. Szerencsére több 
kamrában, pajtában találtunk néhány ott felejtett darabot, melye
ket csupán egy kihegyezett ággal formáltak táskává, vagy egy da
rab iszalaggal kötöztek össze. Teleszedték őket földieperrel, majd 
otthon kiöntve belőlük az illatos gyümölcsöt, a tűzifa közé hajítot
ták. A Thúry György Múzeum számos efféle alkalmi kászót, 
turbát, kuzolát őriz Dél-Somogyból és Dél-Zalából egyaránt. 
(KERECSENYI E., 1970. 545-555.) A legtöbbet fűzfáról vagy 
hársfáról hántották le. Az effajta alkalmi kéregkosárkák a népi fan
tázia szinte kimeríthetetlen gazdagságát bizonyítják. Czigot József 
1968 tavaszán készített kérésünkre fűzfakéregből egy hosszúkás 
kosárkát, kuzolát úgy, ahogy azt elődeitől is látta. (5-6. ábra) 

Ötletes és szállításra kiválóan alkalmas az a fűzfakéregből 1953-
ban készített kosárka is, mely a Mura és Dráva-mentén egyaránt 
kedvelt volt. Iszalagból kötözték a fogantyúját. (4. ábra) 

Szoktak tavasszal, „mikor lében van a fa" a kérgéből ökörkosarat 
(TGYM 68.28.2.), (7. ábra), az erdők és szőlőhegyek melletti 
utak, források mellett kéregpoharakat, a fiúk pedig kéregkürtöket 
és sípokat is készíteni. 

4. Kéregtáska. Keiser István 
napszámos Murarátkán készí
tette 1953-ban. Letenye. 
TGYM 53.45.1. 
Berentés Tamás felvétele. 

5. Kéregedény, kuzola. Czigot 
József készítette 19 68-ban. 
Pogányszentpéter. 
TGYM 68.28.1. 
Berentés Tamás felvétele. 
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6. Czigot József a berekfa kér
gét lehántja kéregedényhez. 
TGYM 11.699. 
Berentés Tamás felvétele, 
1968. 

7. Szájkosár. Karád. 
RRM 62.80.1. 

Fából kivájt bodonok, csónakok, mozsarak és 
faragott kisebb használati tárgyak 

A több évszázados fatörzsek gondosan kivájva szintén alkalma
sak voltak gabona és más szemes termények tárolására. (8. ábra) 
A legnagyobb bodonok alsó részére - az előrelátó gazdák - kis to
lóajtóval ellátott nyílást vágtak, hogy a termény fogytával azok al
ja is jól kiüríthető legyen. A bodonokat pallódarabokkal szokták le
fedni. A csurgónagymartoni bodont (TGYM 68.26.1.) 1860 táján 
véste ki egy erdőirtás alkalmával a Belovári család valamelyik 
elődje. A hagyomány szerint mindenkor bab tárolására használ
ták. Ami nem fért bele, azt eladták. Ugyancsak Csurgónagy-
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martonban készítette a Polgár család egyik őse - szerintük kó-
kuszdiófa törzséből - azt a kivájt bucsért is, mely szintén a babter
més tárolására szolgált. (9. ábra) A több évszázados, néha már 
korhadó, vaskos fatörzsek kivájva szintén alkalmasak voltak gabo
na és más szemestermények tárolására. Múzeumainkban számos 
kisebb-nagyobb, néha hatalmas méretű példány is található. 

Az arra alkalmas keményfából készítettek kútkávákat, a Bala
ton és Dráva-menti településeken pedig bodoncsónakokat is. Ezek s 
az őket használó halászok számos festőművészt megihlettek (pl. 
Mészöly Géza: Balatoni halásztanya, 1877). A legjelesebb balato
ni bödönhajókészítők állítólag Vörsön éltek. E falu határában még 
a közelmúltban is álltak olyan hatalmas tölgyfák, melyekből haj
dan csónakokat faragtak. 

8. Terménytartó „bodon", 
„bucsér". 1870 táján készült 
Csurgónagymartonban. 
TGYM 68.26.1. 
Berentés Tamás felvétele. 

9. Terménytartó fatörzs, 
„bucsér". 1860 táján készítet
ték Csurgónagymartonban. 
TGYM 52.212.3. 
Berentés Tamás felvétele. 
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10. Famozsár, tökmagtörő 
mozsár. 1860 táján készült 
Pogányszentpéteren. 
TGYM 52.238.1. 
Bereutes Tamás felvétele. 

11. „Pipicstartópipiccsel". 1850 
körül készült Nemespátrón. 
TGYM 57.56.1. 1-2. 
Bereutes Tamás felvétele. 

A kanizsai múzeum is őrzött egy ilyen több mint 10 m hosszú 
csónakot, melyre 1936-ban Murakeresztúr árterében bukkantak. 
Sajnos, a II. világháború ínséges éveiben elégették. (KERE-
CSÉNYI E., 1972. 9-67.) 

Az ezermester gazdák keményfából maguk készítették a nagy
méretű köles- és tökmagtörő mozsarakat, melyeket szintén nem
zedékek sora használt. Többnyire egy cseresznye- vagy tölgyfa 
törzséből vájták ki őket. Múzeumaink egész sorozatot őriznek be
lőlük. Méretük, mélységük, űrtartalmuk szerint használták őket 
tökmag, dió, só, a kisebbeket pedig pirospaprika törésére. A még 
csak nem is kéregtelenített, ám belül finoman megmunkált^wo-
zsarat 1840 táján készítette fiatal házas gazdája Pogányszent
péteren. (10. ábra) Többnyire fejszenyéllel vagy bunkóban vég
ződő sulokkal törték benne a tökmagot. Unokája elmondta, hogy 
nagyapja 10 év múlva faragott ennél sokkal nagyobb és mélyebb 
tökmagtörő mozsarat is, melyet az alján és a pereme alatt szépen 
kicifrázott, sőt készített hozzá külön törőt is, de azt mindig elkér
ték tőle a szomszédok. 

Kiemelt figyelmet érdemelnek az egy fából faragott, kisebb-
nagyobb háztartási és lakberendezési tárgyak, a gyertya- és 
pipicstartók (11. ábra) (KERECSÉNYI E., 1954. 201-214.), a ka
náltartók, a merő- és szűrőkanalak, a melencék és tálak, só- és fű
szertartók temérdek változata, melyek mind kettős célt szolgáltak: 
teljesebbé, szebbé, gazdagabbá tenni az otthont, s bebizonyítani 
készítője ügyességét, ötletességét. 

A közel 200 éves fatölcsért azért kedvelték annyira, mert haj
dan gyökérből faragták, sokszor leesett, sokan megbámulták, el-
pusztíthatatlannak tartották és máig sem korhadt el. (12. ábra) 

A konyhai sótartó azért érdemel különös figyelmet, mert a 
nemespátrói Szakály István fia születésekor örvendeztette meg 
vele ifjú feleségét, aki esztergályozott konyhai sótartóra vágyott. 
(13. ábra) S mivel a vásárban efféle falra akasztható sótartót nem 
találtak, a férj fűzfaágból titokban kivésett egyet, majd forró drót
tal és szegekkel körvonalakat, mintát karcolt rá, hogy olyan le
gyen, mintha esztergályos készítette volna. Felesége azontúl büsz
kén mutogatta. 

Szakértelmet, tudást igényelt a nagycsaládosoknál is előfordu
ló fadongás, az alján és szájpereme alatt hasított vesszővel össze
abroncsozott konyhai sótartó (14. ábra), apróbb lisztes sajtár ké
szítése. Ha jól illeszkedő fedlapjuk is volt, gyakran évtizedeken 
keresztül használták őket. 

A legtöbb néprajzi gyűjteményben a kanáltartók gazdagságá
ban, változatosságában gyönyörködhetünk. A fa eszközöket, le-
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vesmerő, tésztaszűrő, kovászkeverő és egyéb nagyméretű kanálfé
léket a gazdák feleségüknek, a legények esetleg kedvesüknek, édes
anyjuknak készítették, szinte mindig személyre szólóan. Főleg a 
nyelüket és annak a végét cifrázták ki, néha monogrammal, év
számmal is ellátva. Egy sok lakodalmat kifőző pogányszentpéteri 
szakácsnő kásakeverő kanalát is gazdag faragással díszítették. 

A paraszti ötletességnek, találékonyságnak a gazdaságban, a 
pajtában, szőlőhegyen is számos emléke látható. Készítettek pl. 
2-3 ágú favillának kínálkozó husángokból asztagrakó, szénaforga
tó favillákat. A Thúry György Múzeum is őriz egy legalább 100 
éves darabot. (TGYM 91.4.1.) A félbehasított fatörzsből kivájt, a 
hordóra biztonságosan ráhelyezhető, bodzafa csővel ellátott must-
szűrők, tőtikék, borvályúk némelyike 100 évesnél is idősebb. A ká
dár készítette, vasabroncsos-dongás borvályúk szorították ki őket. 

Vonatkozik ez az ágakkal és terményekkel megrakott szekerek
re, kocsikra is. A nemespátrói ezermester, Györffy János által 
1860 táján készített szekérkampót megtaláltuk ugyan a pajtában 
(TGYM 56.98.2.), ám a hajdan hozzácsatlakozó fakarika egy épít
kezés alkalmával elkallódott. Hasonló darabokat azonban a barcsi 
Dráva Múzeum is őriz. (DM 84.92.1.) 

Az erdőt járó ember mindig különös gonddal figyelte, nem 
akad-e olyan megfelelő anyagú, vastagságú husángra, melyből a 
célnak megfelelő bot készíthető. Ennek mesterei a pásztorok vol
tak, de a legtöbb faluban értett ehhez néhány gazda is. A kisze
melt fát általában a gyökerénél, a bunkójával vágták ki, mert a 
bunkósbottal - aki ügyes volt - még a nyulat is elkaphatta, a gya
logos vándor meg a kutyák ellen vette hasznát.A pogány
szentpéteri Pintér családtól 1973-ban négy bunkós-, illetve kam
pósbotot kapott ajándékba a Thúry György Múzeum, melyek 
1930-50 között készültek. Valamennyit kedves atyai barátjuk, 
Termő Péter készítette, kettőt kökényfából, egyet-egyet pedig 
meggy- és szilfából. „Péter bácsinak igen sok botja van, mert ha neki 
való fát talál, kivágja és hazaviszi. Otthon beleteszi a ganékupac oldalá
ba, és ott addig tartja, amíg a bőre rá nem köped, úgy három-négy hétig. 
A ganélé szívóssá teszi, nem törik. Eletében talán száz különféle botot is 
készítet f\ 

A kampósbotok mestere volt a csurgói Pápa János is, aki az 
1920-as évekig szintén mintegy 80 botot készített kérésre vagy 
megrendelésre. Borral, pálinkával viszonozták a munkáját, főleg, 
ha a botot ki is cifrázta. A csordásfütykös egy drávaszentesi csordás 
művészi munkája, aki egy husáng bunkószerűen megvastagodott, 
gyökér feletti részéből egy ember- s talán egy kosfejet formált 
meg. (15. ábra) 

12. Tölcsér, „fatőcsér". 1810 kö
rül készült Csurgón. 
TGYM 58.7.1. 
Berentés Tamás felvétele. 

13. Sótartó. 1869-ben készült 
Nemespátrón. TGYM 65.73.1. 
Berentés Tamás felvétele. 
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14. Sótartó. Csurgó. 
VM 77.24.68.1. 1-2. 
Bereutes Tamás felvétele. 

A több száz éves erdők odvas fáiba néha beköltöztek a méhcsa
ládok, melyekre időnként szemet vetettek a falusi méhészek, pász
torok. Egyesek óvatosan kifürkészték az odút rejtő törzsdarabot, 
hogy a méhcsaláddal együtt otthon a termelésbe állíthassák, majd 
a remélt rajt kasba foghassák, s a családok számát ezáltal gyarapít-
hassák. Berzencén az 1950-es években még számos odús méhest 
találtunk. Ráleltünk egy olyan odúra is, melyet tulajdonosa meg
kísérelt léptartó rácsokkal kaptárrá átalakítani, de a betelepítés 
nem járt sikerrel. (16. ábra) 

Dergez Bálint berzencei csordás külön azért tartott otthon egy 
nyírfakéregből összetűzködött könnyű bédóskast, hogy ha véletle
nül méhrajra bukkanna, abba belerázhassa, majd egy üres kasba 
vagy odúba telepíthesse a családot. E pásztor odús méhese az el
múlt évszázadok népi méhészkedésére emlékeztet bennünket. 
(KERECSÉNYI E., 1969. 1-273.) 

15. Csordásfütykös. 
Drávaszentes DM 84.38.1. 
Berentés Tamás felvétele. 

16. Méhodú tetővel. 19 S l-ben 
készült Berzencén. 
TGYM 55.15.2. 1-2. 
Berentés Tamás felvétele. 
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A vesszofonás emlékei 

A jobbágy- és parasztgazdák nemcsak a fák kérgéből és törzsé
ből készítettek maguknak szépen kiformált eszközöket, hanem a 
hajlékony fák ágait és gallyait is hasznosították. 

Térségünkben a vesszőfonás legkorábbi emlékének tekinthet
jük azoknak a IX-XIII . századból származó építményeknek a 
nyomait, melyeket a régészek Fonyód-Bélatelepen tártak fel az el
múlt évtizedekben. ( H O R V Á T H В., 1968. 126-127.) Az eddig 
feltárt középkori települések nyomai is többségében favázas, sö
vényfalú lakóépítmények egykori létét igazolják. (MAGYAR K., 
1991. 7-28.) A török által megszállt területen kevés kőtemplom 
maradt épségben, ezért a XVIII. században a hívők többnyire sö
vényfalú templomokat emeltek, s a tetejüket szalmával, zsúppal, 
náddal fedték. ( T Ó T H E., 1940. 50.) A XIX. század közepétől a 
parasztság már csak gabonás pajtát épített sövényfallal, ezek közül 
egy szennait - az 1970-es évek közepén - áttelepítettek a község 
központjában létrehozott szabadtéri néprajzi gyűjteménybe. (17. 
ábra) 

A sövényfalú lakó- és gazdasági építmények készítése komoly 
szaktudást igényelt. A gazda már előre kiválasztotta az erdőn a 
talpfákhoz, oszlop- és szárfákhoz, valamint a sárgerendához szük
séges tölgyfát. A vázszerkezet összeállítása után a falszerkezethez 
való sövénykarók egyik végét a talpfa V alakúra hasított vájatába 
helyezték, a másikat kb. 4 cm hosszan kihegyezték, majd a sárge
rendába fúrt lyukakba illesztették. A karókat egymástól kb. 30-40 
cm távolságra „állogatták le", majd a közöket sövénnyel befonták. 

17. Talpas-favázas sövény falú 
pajta. Hosszú János telkéről 
(Szenna, Árpád u. 9.) telepí
tették át a SZSZNGY-be. 
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18. Vesszővel összefogott 
„hasovány" kerítés. Somogy -
ácsa, 1927. RRM F 3745. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 

A sövényt kb. 5 cm átmérőjű, 75-80 cm hosszú mogyoróvessző
ből hasították. A fonással fokozatosan haladtak, három-három ka
ró közének a befonása után a fonadékot szekerce fokával a talpfa 
vájatába veregették, hogy szorosan álljon. Az istállók és a pincék 
falát, amit sárral tapasztottak és meszeltek, gyakran 200 cm hosz-
szú gyertyán csalittal fonták be, de ilyen hosszúságúakat használ
tak a szürükapuk készítéséhez is. (TAKÁTS GY., 1953. 293- 299.) 
Tölgygerenda adta a vázát annak a nagyobb mennyiségű termés 
befogadására alkalmas kukoricakasnak is, melynek építése előbb az 
uradalmakban terjedt el (pl. 1772-ben Lábodon), majd később a 
parasztok udvarába is bekerült, (vö. 67. oldal, 38. ábra) Az épít
mény oldalát hántolt vesszőből fonták, lánc-vetülékes fonásmód-
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19. „Tapogatóvar halasztó 
férfiak. Lakácsa, 1927. 
RRMF3699. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 

dal, amit két-három soros zsinórfonással díszítettek. (CSALOG 
ZS., 1962. 302-322) A Dráva-menti településeken (pl. Zákány, 
Ortilos, Gyékényes), illetve Belso-Somogy DNY-i szegletében 
(pl. Csurgónagymarton) még napjainkban is állnak a parasztpor
tákon ilyen ácsolt faszerkezetű tárolók, és akik már nem használ
ják, eladják olyan gazdáknak, akik sertéstartással foglalkoznak. A 
sövény fonás szép példáival találkozhatunk még a XIX. század dere
kán épült talpas-favázas, sárfalas lakóépületek oromzatán is, ahol 
a sövényfal nemcsak lezárja a padlásteret (pl. SZSZNGY-ben a 
somogyszobi lakóház), hanem az építmény díszítésére is szolgál. 
Vesszőből nemcsak különös szakértelmet kívánó építmények és 
gazdasági eszközök készültek, hanem egyszerű sodrással gúzsokat 
is kötöttek, mellyel a hasított oszlopokból készült kerítéseket fo
gatták össze, vagy a vesszőseprű szálait kötötték egybe. (18. ábra) 
A folyók árterülete, a Kis-Balaton lápos vidéke kedvezett a fonás
ra alkalmas növényfajták természetes szaporodásának. Bél Má
tyás erről így ír: „Somogy olyan, mint egy nagy sziget, tele láppal és el
iszaposodott folyók mocsaraival. " A nagyobb kiterjedésű fűzesek lé
tét a legutóbbi időkig megőrizték a földrajzi nevek, pl. Fűzfa-dűlő 
(Berzence), Fűzfás-rét (Csákány). (PAPP L.-VÉGH J., 1974. 
642, 616.) Somogyban többféle fűz tenyészett. A síksági lápokon 
a hamvas fűz volt a legelterjedtebb, melynek ismertebb neve a 
Kis-Balaton mentén rekettye, ebből főleg kosarakat kötöttek, de 
készült belőle halászathoz szükséges eszköz is. A rekettyénél haj
lékonyabb volt a sárga fűzvessző, amit szép sárga színe miatt el
sősorban kocsiüléskas kötésére használtak. (TAKÁCS L., 1978. 
123.) A nemesített fűzfajták telepítése a múlt század végén, az ipa-
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20. Haltartó, „röjtök". Vörs. 
RRM5231. 

21. Tyúkborító, „burittó". 

22. Tyúkülő kosár, tojató 
kosár. Karád. RRM 62.92.1. 

ri kosárfonás térhódításával terjedt el, s azóta ezek a legértékesebb 
kosárfonó alapanyagok. (JUHÁSZ A., 1991. 466.) Fűzvesszőből 
készült tárgyakat szép számmal őriznek múzeumaink, ezek egy
kor a paraszti gazdaság elengedhetetlen eszközei voltak. 

A szegényebb néprétegek körében a földművelés és állattartás 
mellett a legutóbbi időkig jelen volt a gyűjtögetés és a halászat. A 
XVIII. századi leírások erről így számolnak be: „A lakosság szegény 
és szűkösen él, ezért nem telvén öreghálóra, csak kisebb szerszámokkal, bo
rítókkal és varsákkal halásznak." (LUKÁCS K., 1943. 257.) Gönyey 
Ebner Sándor 1927-ben ilyen hagyományos halfogó eszközzel, 
tapogatóval halászó férfiakat fotózott Lakócsán, akik a Dráva egyik 
holtágának mocsarában próbálkoztak a halfogással. (19. ábra) A 
tapogató elkészítése egyszerű volt. A kör alakban földbe szúrt fűz
vesszőket felül szögletes vagy kerek fakeretbe foglalták. A vessző
szálakat hármasával a keretbe fúrt lyukakba szúrták, és ezt még 
körben fonással megerősítették. Az alul-felül nyitott csonkakúp 
formájú test oldala lepelszerűen terült szét, a vesszőszálakat pedig 
néhány ponton összefogatták.A halászok ezt a keretet maguk előtt 
emelgetve lépésről-lépésre haladtak, így próbálták a halakat beke
ríteni. A zsákmányt felülről emelték ki. Speciális halfogó eszköz 
volt a varsa is, melyet nádasokban és a berkekben használtak. 
(HERMAN О., 1887. 334.) A balatoni halászok/A varsáját már 
a legkorábbi oklevelek is említik (JANKÓ J., 1902. 363.), de hasz
nálatuk a múlt század közepén megszűnt. (VAJICAI A., 1964. 57.) 
Ezt is vesszőből fonták, a szájnyílást tölcsérszerűre formázták, a 
testrészt kúp alakúra kötötték. A hal a bővebben hagyott szájnyí
láson át beúszott a kosárba, és onnan már csak a halász tudta ki
venni egy kis ajtónyíláson keresztül. A balatoni és a berki halá
szok is használtak rejtőt (Vörs), röjtököt (Somogyszentpál) a kifo
gott hal tárolására. (20. ábra) Rekettyevesszőből ezt is varsa alakú-
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га fonták, de nem látták el vörösökkel, azaz tölcsérszerű szájnyílás
sal. Többnyire deszkalappal zárták le a haltartó nyílását, amit ke
resztbe szúrt ágakkal erősítettek a vesszőhöz. A tartóba helyezett 
zsákmányt vízbe eresztették a halászat befej eztéig. (RRRNA-364.) 

A parasztgazdaságokban hántolatlan vesszőből készültek a 
tyúkborítók, a tyúkülő kosarak, de fontak belőle az ökröknek is száj
kosarat. A tyúkborító vázát a tapogatóhoz hasonló módon készí
tették. Alul és felül nyitott csonkakúp formára kötötték, majd 
több helyen vesszőfonással fogatták össze. A Zselicben a burittó 
teste hengeres volt, csak a felső részét igazították csonkakúp for
mára. (NYÍRI A., 1939. 85.) (21. ábra) 

A tyúkülő kosarak, tojató kosarak egyik legelterjedtebb változatát 
kissé nyújtott, ovális alapura fonták, majd boltívszerű tetővel lát
ták el. A boltozat egyik végén bejárati nyílást hagytak, melyet 
vesszőből font ajtó zárt. A boltozat tetejére gyakran vesszőből 
gúzsolt fület is tettek a könnyebb szállíthatóság érdekében. (22. 
ábra) A nagyállattartás kellékei között találunk iszalagból font gú
zsokat is, mellyekkel az állatok lábát fogatták össze vasbéklyó he
lyett, vagy az ökrök szájára fontak belőle szájkosarat (TGYM 
54.179.1.), hogy azok igába fogva ne tudjanak legelni. Nemcsak a 
háztájiban, de a szőlőhegyi pincékben is számos olyan készséggel 
találkozhattak a kutatók még a XX. század első felében, melyek 
használatát azóta kiszorították a modernebb eszközök. Gönyey 
Ebner Sándor 193 l-ben fényképfelvételt készített Szennában egy 
mustszűrőről. (23. ábra) Ehhez hasonlóak voltak használatban a 
Dunántúl más szőlőtermő vidékein is. (CSOMA ZS., 1986. 186.) 
Ugyancsak az 1930-as évek elején készült Somogyjádon az a 
hosszú, kályhacső formájú kádkosár is (RRM 52.2.2.), melyet, ha a 
kádba állítottak megakadályozták vele, hogy az összetört, 
összemuszkolt vagy ledarált szőlő a lefolyót eltömítse. Az ilyen hen
geres testű vagy tölcsérformájú mustszűrők és kádkosarak mind
egyikét egyszálas fonással kötötték. A lapátszűrő használata is köz
ismert volt a szőlősgazdák körében. Ehhez egy V alakban elágazó 
faágat vágtak, majd a közét - még egy vesszőág közbeiktatásával 
- befonták. Ezt a lapátot a csap elé szorították, hogy a szőlőszeme
ket távol tartsák a lefolyótól. (24. ábra) Ezeket az eszközöket több
nyire házilagosan készítették, vagy kapásokkal készíttették, eset
leg specialistáktól vásárolták. 

A megyében méhtartásra utaló adatok a XIII. századtól van
nak, melyről településnevek (Méhes, Márcadó), és egy 1233-ban 
kelt ítéletlevél is tanúskodik. (KERECSÉNYI E., 1969. 9. ,14.) A 
méhlakások közül a vesszőből fontak nemcsak a Dunántúl déli ré
szén ismertek, hanem Erdélyben és helyenként az Alföldön is 

23. Mustszűrő. Szenna, 
1931. RRM F 7466 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 

24. Lapátszűrő. Szenna. 
RRRM 5600. 
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25. Vesszőkas. Karád. 
RRM 62.21.1. 

26. Vesszőkosár. Maries József 
készítette 1950 körül. 
Somogyszob. RRM 81.4.6. 

27. Véka. 1930 körül készült 
Hencsén. RRM 78.21.14. 

megtalálhatók. (KOTICS J., 1988. 35.) A fonott méhkasokról a 
XVI. századtól tesznek említést a források. Ezek főleg vesszőből 
vagy iszalagból készültek. A XIX. század közepén a szalmakasok, 
majd az 1900-as évek elejétől uralkodóvá vált keretes kaptárak 
szorították ki őket a használatból. (KERECSÉNYI E., 1969. 225.) 
A vesszőkasok közül megyénkben a nyújtott, hengeres testűek 
voltak általánosak, melyek bordázatát a vastagabb ágak adták. Ezt 
fonták körbe vesszővel vagy iszalaggal. A röplyukat fonás közben 
kihagyták, vagy utólag vágták ki. A vesszőkasokat pelyvával és 
marhatrágyával kevert agyagos földdel tapasztották, hogy a mé
neket megvédjék a kártevőktől és az időjárás viszontagságaitól. 
(25. ábra) 

A parasztgazdaságokban különösen nagy szerepet játszottak a 
vékák és a kosarak, melyek nemcsak megkönnyítették a teherhor
dást, de tárolásra is használták őket. A legismertebb vesszőko
sártípus a századfordulóig a félgömbölyded káváskosár volt. Ez a 
kosárforma századunk elejére már csak a magyar nyelvterület 
északi részén maradt fenn, másutt kiszorította a használatból a fe-
nekes szegett kosár. (JUHÁSZ A., 1991. 467.) Ez a kétfülű, kerek 
vagy ovális alakú, lefelé fordított csonkakúp formára kötött kosár 
különböző méretben készült rendeltetésének megfelelően. 
(26-27. ábra) Használták őket burgonya betakarításához, takar
mányszállításhoz, de termény tárolására is. Orbán György Szen
nában az 1940-es évek elején akkora vesszőkosarat font, hogy té
len a padláson 5 zsák diót tudott benne tárolni.Hasonló űrtartal
mú vékát készített egy kapolyi parasztember is, amit a könnyebb 
mozgatás érdekében négy füllel látott el. 

A kétfülű vesszőkosár kötését a fenékrész bordáinak méretre 
szabásával kezdik. Hat darab vastagabb vesszőt választanak, azok 
közül hármat középen kb. 5 cm hosszan felhasítanak, majd a ha-
sítékba befűzik a másik három vesszőt. A fenék bordáit kétszer 
körülfonják, majd a bordákat sugáralakban széthajlítják, így foly
tatják a fonást. A fenék befejeztével a válogatott vesszők közül 
kettőt-kettőt a bordák mellé, a fonat közé szúrnak, majd meghaj
lítva őket a tetejüknél összekötik. Ezek a vesszőszálak lesznek a 
kosár oldalbordái, amit karónak neveznek. E karók mellé további 
vesszőket szúrnak a fenékrészbe, ezek az ún. lábvesszők, ezekből 
készül az alsó koszorúfonás. A lábvesszőket nem vágják le a ko
szorú fonását követően, hanem a maradékot az oldal fonásához is 
befogják. Egyes fonást alkalmaznak a gyűrűig, majd a gyűrűt ket
tes fonásmóddal végzik. A gyűrű elkészültével ismét egyes fonás 
következik. 
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28. Fejvékában, paszitos ko
sárban viszik az ételt a mező
re. Ecseny, 1927. 
RRMF3789. 
Gönyey Ebner Sándor felvé
tele. 

Ahhoz, hogy a fonat szoros legyen, munka közben beverő vas
sal egyengetik a szálakat. A megfelelő oldalmagasság elérése után 
a fonást a felső koszorúval fejezik be. Itt is kettős fonást alkalmaz
nak, mint a gyűrűnél. Ezt a fonásmódot kétszer megismétlik, 
hogy a kosár széle erős és tartós legyen. A maradék lábvesszőket 
szorosan a koszorúhoz hajlítják, majd befonják. Három-öt karó 
után lemetszik a szálakat. 

A kosár fülét U alakban hajlított, vastagabb vesszőből készítik 
úgy, hogy végüket lemetszve beleszúrják a koszorúba két karó tá
volságra. A fülvessző mellé mindkét oldalról két vékonyabb vesz-
szőt szúrnak. Ezeket megsodorják, majd mindkét irányban ráte
kerik a fül vesszőre és a kosár koszorújába fonják. (RRM NA-
1669.) A paraszti kosárfonók hántolatlan vesszőt használtak, de a 
XIX. század második felétől meginduló ipari kosárfonók már ki
zárólag hántolt és nemesített fűz feldolgozásával foglalkoztak. 
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29. Vesszőből font evőeszköz
tartókosár. Csököly. 
Sasi János felvétele, 1979. 

30. Hasított vesszőből készült, 
falra akasztható kanáltartó. 
Buzsáki tájház. 

A múlt század derekán a megyei monográfia szerzője kiemeli a 
sámsoniakat, akik nemcsak kézi kosarakat fonnak, hanem „utazó 
kocsikba való kasokat is. " (CSORBA J , 1857. 70.) A német hatásra 
terjedő, hántolt fűzvesszőből készült kosárfélék közül elsősorban 
a kar kosarakat és a fej vékákat kedvelte a parasztság. A hántolt fűz-
vesszőből készült kosarak közül általánosan elterjedt volt a fejvé
ka, melyet a népnyelv paszitos vékának is nevezett. A gyermek
ágyasnak vitt ételt, apaszitot tették ebbe a komaasszonyok, és a fe
jükön szállították a házhoz, ellátva étellel a legyengült anyát és 
annak családját. Ezt a vékát használták még mezőre, amikor ebé
det vittek az aratóknak, de terményt is szállítottak benne a közeli 
piacra. (28. ábra) A széles fenekű, kerek formára kötött, kb. 15-20 
cm oldalmagassággal készült véka fonásához általában 4-5 szál 
vesszőt fogtak össze. Az alsó koszorúfonáshoz vékonyabb szálakat 
használtak, az oldal fonásához erősebbeket válogattak. A koszorú
fonást és az oldalfonást is négyszálas vagy ötszálas copf-, illetve 
íveltfonással végezték. A levéltárakban őrzött hagyatéki leltárak
ból kitűnik, hogy a kosarak és más fonott gazdasági és háztartási 
eszközök nem képviseltek jelentős értéket. E rövid életű tárgyak 
még a vagyonleltárak készítőinek a figyelmét is elkerülték. Csak a 
múzeumi gyűjteményekben találunk néhány vesszőből font ka
náltartót, melyek egykor díszei lehettek a parasztházaknak. Ked
velt volt a szakajtó formára vesszőből kötött, amit két füllel akasz
tottak a falra. (29. ábra) A Nagyberek falvaiból (Buzsák, Táska) a 
puhafa kerettel készült hasított vesszőből font, festéssel díszített 
változatot ismerjük, melynek készítői specialisták lehettek. (30. 
ábra) A kosárfonók és a kaskötők a vesszőt nagyobb mennyiség
ben a XIX. század közepén főleg a szigetvári vásáron szerezték be, 
ahova a Zselicből és a Dráva-menti falvakból is szállítottak kocsi
szám. (KNÉZY J , 1981. 38.) A jó minőségű vessző beszerzése a 
XX. század elején már elég nagy gondot jelentett. A folyók szabá
lyozása, a területek ármentesítése egyre jobban visszaszorította a 
szabadon tenyésző fűzfajtákat. Ugyanakkor fokozott igény jelent
kezett a városi és falusi lakosság körében a nemesített, hántolt 
vesszőből készített használati tárgyak iránt. Az ipari kosárfonás
hoz fűzeseket telepítettek, az itt szedett vesszőt hántolták, amiből 
fehér áru készült. (BOROSS M, 1962. 14.) A vesszőfeldolgozás a 
megyében - ipari méretekben - csak a XX. század közepétől in
dult meg, bár meg kell jegyezni, hogy 1890-ben Kaposváron a 
börtönben e tevékenység rabmunkaként jelentős szerepet töltött 
be. (SOMOGY, 1889. 2. sz. 2, 1889. 43. sz. 2.) 

A parasztgazdaságok szükségletét a helyi vagy környékbeli 
specialisták elégítették ki, akik ezzel mellékjövedelemhez jutottak. 
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1952-ben Fonyódon megalakult a Dél-balatoni Háziipari Szövet
kezet, melynek fő profilja a kosárfonás lett. A központot néhány 
évvel később Siófokra telepítették, ahol a cég 1996-ig működött. 
A fonott áruhoz a nyersanyagot évtizedeken keresztül a Tisza 
mellől szállították, majd az 1970-es évek közepétől a szövetkezet a 
Rábánál jutott fűzvágási engedélyhez. A szövetkezet használati és 
dísztárgyaival évtizedeken keresztül jelen volt a nemzetközi- és 
hazai piacon. 

Szalmából készült tárgyak 
A megye földrajzi adottságai kedveztek a kalászosok termeszté

sének. Búza és rozs annyi termett a XIX. század második felében, 
hogy piacra is elégséges mennyiségben jutott. E két gabonaféle 
kiváltképp Belső-Somogy homokos talaját szerette, de a kemény 
agyagon is megtermett. Ezen a vidéken a beérett terméshez csép
léssel jutottak, ennek során a gabonaszár kevésbé sérült, ami al
kalmassá tette a további felhasználásra. A szalmafonásnak kétféle 
technikája alakult ki és terjedt el: 

1. a hurkába fogott szalma spirális fonása, 
2. a szálakból történő fonás. 
Vidékünkön a spirális technikát alkalmazták a méhkasok, a ke

nyérszakajtók, a tojás és szemestermények (bab, borsó stb.) tárolá
sára szolgáló bucsérok készítéséhez. Ezeket a tárolókat válogatott 
rozsszalmából, hasított fűz- vagy mogyoróvesszővel, rövid- és sű
rűszemes kötésmóddal kötötték. A kaskötők a szalmát benedvesít
ve, kb. 10 cm hosszú hüvelykujj vastagságú bőrből készült gyűrű
be dugták, amit fokozatosan henger alakúra csavartak. E hüvely
ből kihúzott hurkákat öltögették egymáshoz spirális formában. A 
fűzfaháncs befűzéséhez vasból készült nyársat használtak. A méh
kas fonását a kas felső csúcsánál kezdték, innen indítva adták meg 
a formát. A bucsérok és kenyérszakajtók készítése a fenékrésznél 
kezdődött. A falusi emberek közül többen értettek készítésükhöz 
Nagykorpádon, Karádon, Somogyszilban egyaránt voltak meste
rei. Lantos Pál az 1950-es években nemcsak a kisbajomiaknak ké
szített szakajtót, hanem a környék falvait is ellátta. Egy háztartás
ban legalább 6-8 szakajtót csak a kenyérsütéshez használtak, de 
ezen felül még 5-6 kopottabb darab is előfordult, amiben apróbb 
hagymát vagy más terményt tároltak. (31. ábra) A nagyobb 
bucsérokban a padláson babot tartottak, a kisebbekben pedig tojást 
a kamrában. A Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményében található 
rozsszalmából font bucsérok formailag két típusba sorolhatók. 
Mindkettő kör alapú, fennálló edény, az egyik egyenes falú, csak 

31. Rozsszalmából készült 
szakajtó. Somogyudvarhely. 
RRM 79.16.12.2. 

32. Babtartó „bucsér". Gölle. 
RRM 71.29.4. 1-2. 

33. Szalmakas. Készült a 
XIX. század második felében, 
1924-ig használták. Kapoly. 
RRM 77.11.1. 
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34. Faragott és esztergált váz
szerkezetes székek kukoricacsu-
hévalfont ülőlappal. 
Zamárdi tájház. 

35. Rozsszalmával befont fek
vőhely, „dikó" az alsó-segesdi 
szőlőhegyből. SZSZNGY. 
Knézy Judit felvétele. 

a nyak részén keskenyedik el, a másiknak a has része kiszélesedik, 
majd nyaknál szűkül, és tetővel záródik. (32. ábra) A szalmából 
készült méhkasok között formai szempontok alapján megkülön
böztethetünk féltojás-, kúp- és hengeres alakúakat. 

A szalmafonatú tárgyak készítői sablont nem használtak, ölbe 
véve, vagy a földre helyezve a kezükben forgatva adták meg a 
tárgy végleges formáját. A méhkasok készítésénél ügyeltek a 
röplyuk körüli rész eldolgozására, mert ez volt a legsérüléke
nyebb. (33. ábra) A rozsszalma alkalmas volt székek ülőlapjának a 
bekötésére is, melyről Csorba József 1857-ben megjelent munká
jában így ír: „Görgeteg táján telepedett meg egy honfi, ki szalmaszéke-
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ket és pedig igen csinosakat, fáját jól pallérozva és szalmáját különféle 
színre festve készít és árul. " (CSORBA J., 1857. 70.) 

A megyében több székkészítő is működött a XIX. század vé
gén, akik vázas szerkezetű székeket faragtak, illetve ófalui (Bara
nya megye) mintára esztergáltak. A székek ülőlapját saját terme
lésű rozsszalmával, kukoricacsuhéval vagy náddal fonták be. (34. 
ábra) A XX. század elején Felsőmocsoládon, Somogy Sámsonban 
és Kéthelyen is voltak székesek, akik az 1910-es években még ta
noncokat is fogadtak. (SML Kéthelyi ipartestület tanonclajstro
ma 1893-1933.) Ebből a generációból származott a karádi Boti Jó
zsef is, aki néhány évvel ezelőtt még készített szalmafonatos szé
keket eladásra. A szék vázát bükkfából faragta vonókés segítségé
vel, esztergát nem használt. A vázas szerkesztésű szék készítését 
édesapjától tanulta Nagycsepelyen (Tolna megye). Székeit a falu
ban és" a környékben igen kedvelték, de még a Balaton parton is 
piacot talált. Az 1980-as évek közepén az alsó-segesdi szőlőhegy
ről került be a SZSZNGY-be egy dikó, melynek fekvő felületét 
sodrott rozsszalma hurkákból készítették. (35. ábra) 

Ez a típusú fekvőhely a kora középkorban az uralkodó osztá
lyok bútora volt, de már a török előtti időben elterjedt a köznép
nél is. A XIX. századra veszített jelentőségéből, a parasztházak
ban alkalmi fekvőhellyé vált. (K. CSILLÉRY K:, 1977. 583.) A 
század végére kiszorult az istállókba és a szőlőbeli építményekbe. 
A dikót az ügyesebb kezű gazdák maguk is el tudták készíteni, de 
foglalkoztak vele a bekötött ülésű székek gyártói is. (K. 
CSILLÉRY K., 1991. 495.) A Rippl-Rónai Múzeum néprajzi 
gyűjteménye őriz egy pár rozsszalmából font papucsot is, mely 
Kazsokban készült az 1910-es években. (36. ábra) E lábviselet vi
dékünkön nem volt jellemző, inkább Szatmárban, ahol gyékény
ből készítettek hasonlókat. (MORVAY J.,-MOLNÁR M., 1966. 
294.) Míg a rozsszalmát spirális technikával hurkába fogva fonták, 
a búza szalmáját fonatban, és szálanként is megmunkálták. Az 
aratóbanda tagjai a fonatba fogott szalmából koszorút kötöttek és 
ezzel járultak a gazda elé az aratás végén. 

A szálankénti fonás szép példája a Kaposvárhoz közeli Várdán 
készült két násznagybot is. Az ünnepélyesség fokozása érdekében 
a szalmafonatot színes papírszalagokkal díszítették fel. (37. ábra) 

Kisgyalánban Tóth Vendel szalmaszálból címert készített a 
századfordulón, aminek sajnos már csak a rajzát őrzi a Rippl-Ró
nai Múzeum néprajzi gyűjteménye. (38. ábra) Szalmafonatot még 
ma is készítenek (pl. Karádon), a hengeres alakú gabonaszár több
ágú fonása jellemző, de a szár vágott és lapított felületével is 
dolgoznak. (39. ábra) 

36. Rozsszalmából font pa
pucs. Kazsok. RRM 74.1.18. 

37. Szalmaszálból font nász
nagybotok. 
Várda. RRM 6782. 

38. Szalmaszálból készített 
címer. 
Kisgyalán. RRM 12.220. 
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39. Szalmafonat. Karádi táj
ház. 

40. Csumaszatyor, „cekker". 
Virányi Jánosné készítette az 
1940-es évek elején. Andocs. 
MM76.2.1. 

A gyékény és a kukoricaháncs hasznosítása 
„A gyékénnyel inkább csak kereskedtek a somogyiak, mintsem feldol

gozták volna azt" ...írta Csorba József a XIX. század közepén. 
Bartó János halászmester 192 2-192 3-ban az Iharosi és 

Simongáti Főgazdaság halászati jegyzőkönyvébe az alábbiakat je
gyezte: „A gyékényt, sásot nagyon sok célra lehet használni. Amennyi
ben szobák fenekére, folyósokra, úgynevezett padlógyékény, ágyak elejébe, 
lábtörlők és cekkerek, valamint mészáros szatyrokat és többféle kényesebb 
kézi munkákat, valamint székek kötésére is használják". (Mesztegnyoi 
Honismereti Gyűjtemény) A gyékény szövés folyamatos meglé
tét igazolja a balatonújlaki születésű Leffer Vilmos (1901-1985) 
földműves tevékenysége is, aki 1931-ben Mesztegnyőre nősült. 

A gyékényt a mesztegnyoi halastóban szedte, majd otthon 
megszárította, felhasználásig pedig az istálló padláson tartotta. A 
gyékényszőnyeg készítéséhez szövőrámát használt, amire sás
madzagot vetett fel, de megrendelésre készített a falubelieknek 
tojás- és babtartó bucsért is. E kiegészítő kereseti forrás a legutób
bi időkig jelen volt a szegényebb néprétegek körében a Balaton és 
más vízmelletti településeken. 

A kukoricaháncs felhasználása újabb keletű, hiszen a növény 
termesztése csak a XVII. században terjedt el Magyarországon. 
Ősszel a földekről betakarított kukoricát otthon társas munka al
kalmával fosztották. A kukoricacsőről lefejtett levelek egy részét 
takarmánynak használták, a szebbeket kiválogatták és elrakták 
lábtörlők, szatyrok és a székek ülőlapjának a befonásához. A vázas 
szerkezetű székek fonására a kukoricacsuhét már a XIX. század
ban használták, de a lábtörlők és szatyrok készítése csak az első vi
lágháború utáni időben terjedt el. (JUHÁSZ A., 1991. 481.) A 
lábtörlőt szegekkel kivert léckeret segítségével készítik, a szatyor, 
cekker fonásához pedig többnyire házilagosan készített szögletes 
farámát használnak. A munka során a szögekhez erősítik a nedve
sített, kézzel egymásba sodort felvető szálakat, majd ezek közét 
ugyancsak sodrott szálakkal töltik ki. Készítését az ügyesebb ke
zű férfiak és asszonyok tanfolyamok keretében sajátíthatták el. 
Később már egymástól is megtanulták a fogásokat. A cekkereket 
és a lábtörlőket, de a székek ülőlapját is szívesen díszítették vízfo-
lyásos, rozmaringos mintával. (40. ábra) Háromfán még ma is ké
szítenek cekkereket, Somogyszobon pedig saját használatra a leg
utóbbi években is fontak lábtörlőket. 

Kerecsényi Edit-Kapitány Orsolya 
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SA 

FÉMMŰVESSÉG 

A népművészet, népi díszítőművészet fogalomköre meglehető
sen nehezen megfogható terület, vizsgálata nehéz feladat elé állít
ja a kutatót: a ma múzeumlátogatóinak, olvasóközönségének kell 
közvetítenünk a múzeumok holt anyagát, letűnt korok embereinek 
életébe, gondolatvilágába kell beférkőzni ahhoz, hogy megfejthes
sük, mit is akart kifejezni egy-egy tárgy elkészítésekor az, aki geo
metrikus vagy virágmintákkal díszítette azokat. A fémművesség
ről szólván, vas, bádog, réz eszközöket vizsgálván a kérdés még ne
hezebb: ezeket a népművészet körébe vonni igen bajos dolog. 

A vas megmunkálása mindig is erre képzett mesteremberek, a 
kovácsok, vas verők feladata volt, munkájuk során anyagszerűség, 
az alkalmazott technikákat illetően a célszerűség vezette őket. 
Mesterségbeli fogásaik, technikai, formai megoldásaik eléggé kö
töttek, egyrészt a megmunkálandó anyag, másrészt a mesterség
beli tudás átadásának, átvételének hierarchikus rendje miatt is. Ez 
a késő középkorban létrehozott, s 1872-ig működő céhek rendsza
bályozott, minden területen kötött időszakában még inkább érvé
nyes. 

A vasművesség két fő ága közül a fentiek nemcsak a kovácsolt
vas eszközöket előállító kovácsokra vonatkoznak, a vasöntés mes
terségbeli fogásai, alkalmazott technikái még inkább kötöttek, a 
munka jellege miatt nagyobb szervezeti egységben folynak, ma
nufakturális, illetve később gyári keretek között. Míg a kovács 
munkájára, a kovács által készített eszközökre nem jellemző a na
gyobb mérvű kereskedelem, a manufakturális, de főként a gyári 
előállítású öntöttvas termékek szinte kizárólag kereskedelem ré
vén jutottak el a használókhoz. Fokozott mértékben érvényes ez a 
vasbányával és kohóval nem rendelkező területeken, gyakorlati
lag az ország nagyobb, belső részén. 

A gazdálkodás tárgyai, a paraszti használatban lévő munkaesz
közök alapvetően fából készülnek, de munkavégzésre alkalmas ré
szük legtöbbjüknél vasból kovácsolt. A munkaeszközökön, hasz
nálati tárgyakon a díszítés nem általános, nem funkcionális, a kéz
zel való megfogás felületein a használatot zavarná. Egyes helye
ken mégis némi faragással, egyéb módon való díszítéssel látják el 
azokat a tárgyakat is, amelyeket használnak, így azoknak funkcio-

1. Kapa. Hódoltság kora. 
Barcs-Vár. DM90.2.178. 

2. Ekepapucs. Római kor. 
Barcs-Szilitanya. 
DM93.1.351. 

3. Köpus véső. Római kor. 
Barcs-Szilitanya. 
DM90.1.350. 
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7. Horgok. Barcs-Puszta
barcs. DM 

8. Véső. Hódoltság kora. 
Barcs-Vár. DM90.2.182. 
9. Kaparóvas. Barcs-Szili
tanya. DM 

nális megfelelésükön túl esztétikai értékük is van: elsődlegesen a 
tárgy formája, alakja, majd a felületek díszítése jellemző. A díszí
tett tárgyak nagy részéről azt is tudjuk, hogy ajándékként, szerel
mi ajándékként készültek, eredeti funkciójukat gyakran elvesztve. 
(K. CSILLÉRY K., 1971.) 

Fémművességről szólván a kovácsoltvasból készült tárgyak 
lesznek vizsgálódásunk elsődleges alanyai. A népművészet körébe 
tartozó használati tárgyak, munkaeszközök nagy részét specialis
ták, háziiparosok, kézművesek, mesteremberek készítették. Külö
nösen így van ez a gyakran speciális szakmai tudást igénylő fém
tárgyak, eszközök esetében, amelyek nagy részét kovács készíti, 
kisebb részét is mesterember, bádogos, lakatos, drótos, rézöntő ci
gány, illetve cigány kovács. A népművészet fogalomkörébe vonni 
azon megfontolásból lehet, hogy ezeket a felhasználók ízlésének 
megfelelően készítették, ilymódon hatott vissza a kézművesekre, 
iparosokra a népi ízlés, a népművészet körébe tartozó díszítőmű
vészet, formai jegyeit, díszítő elemeit a megrendelő ízlése hatá
rozta meg. 

A fémből készített tárgyak szokásos díszítő eljárása a felület be-
veréssel, pontozással, poncolással való díszítése, kovácsoltvas tár
gyaknál geometrikus, vagy virágminták alkalmazása, monogra
mok, datálás, geometrikus térkitöltő elemek használata. 

Öntött tárgyaknál szokásos díszítő eljárás a reszelővel való utó
lagos díszítés (pl. csengők, pásztorok kampója, baltája stb.). Díszí
tésként jelentkeznek a mester jegyek, a készítőt jelölő beütések, 
amelyeket manufaktúrák, később gyárak is alkalmaztak. 

Egy táj, megye tárgyi anyagáról, díszített eszközeiről azért is 
nehéz írni, mert még a tárgyi néprajz körébe utalható cikkek, ta
nulmányok is csak nagyritkán közölnek valóban a tárgyakról 
anyagot, egy-egy tárgytípus bemutatása, elemzése meglehetősen 
ritka. Ilymódon tehát a megyei népművészeti kötetek tanulmá
nyai sokszor nem összegzések, hanem kényszerűen egyszerre 
alapközlések és összefoglalók, ami sokszor meglehetősen egyenet
len teljesítményt jelent. 

A fémművesség tárgyai többnyire vásárokon megjelenve jutot
tak el távoli vidékekre a vásárlókhoz. Somogy vármegye XVIII. 
századi leírásában meglehetősen kiábrándító képet kapunk a vásá
rozás lehetőségeiről: 
„...ennek a vármegyének köztudomásúan egyetlen nagyvárosa sincs, s 
nincs olyan főhelye sem, ahol a vásárokat, az áruk forgalombahozatalát le 
lehetne bonyolítani megfelelő módon, ami pedig van, az mind a jobbágy
ságnak s a paraszti-rendnek való csak..." (KANYAR J., 1989. 143.) 
Ugyanott olvashatunk az iparosok rétegéről: „...A megye területén 
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4. Sarló. Barcs-Szilitanya. 
DM 
5. Okörpatkó. Hódoltság kora. 
Barcs-Vár. DM90.2.187. 
6. Acsszalu. Barcs. DM 



élő iparosok mind paraszti rendű emberek, nemcsak iparukat gyakorolják, 
hanem mezőgazdasági munkával is foglalkoznak, valamennyien a földes
úri joghatóság alá tartoznak. Sokan mennek el nyárra messzi földre arat
ni, csak azért, hogy téli kenyerüket biztosíthassák, s ezek inkább csak té
len dolgoznak iparukban. ...mióta az iparosokat adózásnak vetették alá, 
közülük igen sokan, a szerfölött nagy szegénység súlya alatt, lemondtak 
előző foglalkozásukról, a céh-társulatot is teljes egészében elhagyták, má
sok viszont fel sem vetették magukat a céhbe, hanem elsősorban mezei 
munkára adták fejüket s foglalkozásukat csakis saját szübégletük fedezé
sére gyakorolják:' (KANYAR J., 1989. 144.) 

A múzeumokba bekerült fém tárgyi anyag nagy része a múlt 
század második feléből való, abból az időszakból, amikor a hagyo
mányos fémművesség keretei kezdenek megváltozni, majd az 
ipartörvényt követően (1872) megszűnnek a céhek, amelyek kere
tet szabtak addig a kézműves mesterségeknek. Bartócz József a 
magyarországi kovácscéhekről szólván így ír erről: 
„A kovácsok vonatkozásában több oldalról is jelentkezett a veszély. Egy
részt a mesterség differenciálódott. Egyes szakmák termékeire már nem 
volt igény (pajzsgyártók, fegyverkovácsok, tűkovácsok). így ez a helyzet a 
céhek között állandó vita tárgya lett. A XIX. század elején megindult 
nagyarányú építkezések ugyan fellendítették a vasmüvességet, gyönyörű 
kovácsolt erkélyek, ablakrácsok, vaskapuk és kerítések készültek, erre 
azonban csak a jól képzett kisszámú művészi érzékkel rendelkező kovács 
vagy lakatos vállalkozhatott:' (BARTÓCZ J., 2000. 48.) A ková
csoknak először a külföldről érkező vastermékekkel, valamint a 
hazai vasgyárak áruival kellett versenyezni. A gyáripar olcsó ter
mékkel jelentkezve versenyt jelentett a kézműiparnak. „A kézi
szerszámok készítését a kovácsok kénytelenek voltak átengedni agyáripar
nak. A kovácsmesterség másik nagy területe az állati vontatású kocsik, 
szekerek vasalása, az állatok patkolása, valamint az ekék készítése, élezé
se vonatkozó igény is rohamosan csökkent. " (BARTOCZ J., 2000. 49.) 

A kovácsok készítettek épületekhez ablakrácsot, ablaktáblákat, 
ajtóvasalásokat, kilincseket, házoromdíszeket, széldeszkafogó va
sakat. Változatos formája, díszes kialakítása lehetett a kovács ké
szítette egyszerűbb használati eszközöknek, tárgyaknak is. A fém
művesség tárgyi anyagát a kovácsokon túl parasztok, de inkább 
paraszti specialisták készítették: rézből csengőket, dísztárgyakat 
(csatokat), ólomból orsókarikákat, guzsalyszegeket, kampós botok 
fejét öntötték. Főleg pásztorok díszítették ólomberakással botjai
kat, ostorok nyelét, késtokot, borotvatokot. 

A cigány fémművesek is a falusi specialisták közé tartoznak. 
Öntöttek csengőket, pipaszurkálókat, csigacsinálókat, vasból ko
vácsoltak cigányfogasokat. (TIMAFFY L., 1991. 261.) A Somogy 

10. Köpűs véső. Bronzkor. 
Barcs-Pusztabarcs. 
DM87.8.191. 
11. Fejsze. Barcs-Pusztabarcs. 
DM 

12. Öntött karperecek. Barcs 
környéke. DM 
13. Csatok. Barcs-Szilitanya. 
DM 

14. Köpűs véső. Bronzkor. 
Barcs-Pusztabarcs. DM 
15. Kések. Barcs-Vukovári 
mező. 
DM 93.16.127., 93.16-131. 
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16-17. Fogazott élű sarlók, 
bevert díszítéssel, XIX. század 
vége. Bolhó. RRM 4203., 
Tótújfalu. RRM 1264. 

18. Szőlőmetsző kés, XIX. 
századközepe. RRM 84.4.33. 

vármegyei statútumokban, 1725-ben a következőket határozzák: 
„Cigányok a méltóságos főispán úr birtokain huszonötén fognak marad
ni, s számukra engedélyeztetik, hogy a vármegye területén járjanak-kel-
jenek és gyakorolják a kovácsmesterséget, oly módon azonban, hogy igen 
szigorú fegyelem alatt tartassanak... " (KANYAR J., 1989. 139.) A ka
posvári járás 1761. évi összeírásában 83 főből 7 Kovács nevű s két 
Kolompár nevű cigány van. (KANYAR J., 1989. 141-142.) A 
mesteremberek közül az ötvösök, lakatosok, késesek, rézművesek, 
ónöntők különböző munkái is eljutottak a parasztsághoz. 
(HOFERT., 1979. 138.) 

A fémművesség körébe tartozó tárgyak zöme mezőgazdasági 
munkaeszköz, fa fogóval, nyéllel, s kovácsoltvas fejjel, munkavég
ző résszel ellátott szerszám. Másik nagy tárgycsoport, amely a 
múzeumi gyűjteményekbe, kiállításokba bekerült, a famegmun
kálás ugyancsak kovácsoltvas, illetve acél, vagy acélozott élű szer
számai, az ácsszerszámok csoportja. Egy XVIII. század végéről 
származó összeírásból kiderül egy jobbágy gazdaságban lévő vas, 
illetve fém tárgyak sokasága: 

Major János jobbágy hátrahagyott javai - 1771-ből: „...egy öreg 
fejsze, egy baloska, egy szekercze, egy öreg fúró, három kisebb fúró, két ka
sza, két harang, egy véső', egy birkanyíró olló, egy lakat, két avitt vaska
rika, egy pár kés, egy olló, egy kotró véső, egy vas vella, egy vas só törő, 
egy avitt vas fazék, ...újra a szőlőt megböcsülvén minden edénnyel együtt, 
három kapával, két meccző késsel 50 ft,...". (KANYAR J., 1989. 
181-182.) 

Az a tény, hogy a legnagyobb számban lévő fémtárgyak mun
kaeszközök, meghatározza díszítésüket is. A fogásra alkalmas 
rész, a fa nyél mindig díszítetlen, a vas, acél fej, az eszköz munka
végző része viszont gyakran díszített. Azt is tudjuk, hogy a mező
gazdasági munkák szerszámai általában fa és fém kombinációi, a 
teljes fa szerszám ritka: gereblye, kévekötő fa, amelyekkel nem 
nagy igénybevételt jelentő munkákat végeznek. A nagyobb erőki
fejtést igénylő eszközök, sarló, kasza, még inkább a famunkák sok
féle eszközei vas, acél munkavégző résszel, fejjel, vágóéllel készül
nek. 

A kovácsok sokrétű munkájáról jó áttekintést nyújtanak a 
XVIII. századi munkabér megállapítások: 

„Magyar logos kocsi vasallásátul midőn az ember maga ád hozzá va
lót 6.-
Győri kocsi vasallásátul uj vasbul 4.-
Kocsi kerék vasallásátul uj vasbul -.40 
Avit sénbül -.30 
Egy hosszú marokvas csinálásáért és fóllütésiért -.10 
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Ha pedig a gazda maga ád szeget -JV2 
Öreg ökör szekér vasallásátul 5.-
A kovács ha maga patkóját szegei együtt adgya -.15 
Egy tengői vasallásátul újonnan -.40 
Egy szántó vas egész nádlásátul -.40 
Fél nádlásátul -.25 
Eke nád csinálásáért -.5 
Egy öreg fejsze aczilozásáért -.12 
Ha a foka eltörik csinálásátul -.10 
Egy vödör vasallásátul a gazda vasábul -.10 
Egy kapa nádiastul fokig -.25 
Kisseb kapa nádlásátul -.15 
Förhenczés kisafa vasalásaiul -.20 
Derék szeg csinálásátul -.5 
Kerék szegért -.2 
Lőcs káváért -. 4 
Egy pengőért belsőért -. 4 
Külsőért -. V/2 
Malom csákány élesétésiért -. 1 
Aczilozás -.10 
Egy korong vas -.5" 

(SML Közgyűlési jegyzőkönyvek Munkabér megállapítások 
1759. SML IVA.I.A.) 

A „vasalás" fa alkatrészek kovácsolt vassal való erősítését jelen
ti, a „nádalás", „nádlás" a vas eszközök vassal való hegesztését, 
megerősítését, az „acélozás" pedig vasnak acéllal történő összehe
gesztését. (FRECSKAYJ., 1912. 14.) 

Magyar Kálmán 1987. évi feltárása során Segesd mezőváros 
XVII. századi kovácsműhelyének elrejtett eszközeit, termékeit is
merhetjük meg, azt a szerszámanyagot, amellyel a kovácsoltvas 
munkaeszközöket készítette a kovács. Az is kiderült az ásatás kö
rülményeiből - a tárgyak az eredeti járószint alól, 80 cm mélyről 
kerültek elő - hogy a leletegyüttest elrejtették. A megtalált kovács 
munkaeszközök: egy szarvasüllő, három tűzifogó, négy verő- és 
formázókalapács, egy fenőkő, egy lemezvágó olló, két olló. A kész, 
vagy félkész termékek: szív alakú, félhold alakú formált vas, lakat, 
lánc, patkók, bárd, kocsi vasalások, lyukvágók, kések, szegek, ho
rog, vasgyűrű és egyéb töredékek. 

A mezőgazdasági munkák eszközei közül az ekék vas alkatré
szei a legkorábbi emlékek. A római kori ekepapucs utal a terület 
korai művelésbe fogására, a hódoltság kori régészeti anyagból 

21-22. Szőlőmetsző kések a 
XIX. század második feléből. 
Marcali-Szőlőhegy. 
MVHM 73.34.1.2., 
Marcali. MVHM 73.98.1. 
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19-20. Szőlőmetsző kések a 
XIX. század második feléből. 
Orda. RRM 717., 
Kaposvár. RRM 69.4.4. 



23. Répaásó, XIX. század 
vége. DM 

24. Gyökérirtó kapa feje, pon
colt díszítéssel. XIX. század 
második fele. Barcs. 
DM86.92.1. 

Barcs környékéről (Pusztabarcs, Szilitanya) egy kapa (1. ábra) 
egy sarló (4. ábra), képviseli a földművelés kézieszköz anyagát. A 
famunkák munkaeszközei között a római korból köpűs vésőt (3. 
ábra), a középkorból vékony nyakú és pengéjű ácsszalut (6. ábra), 
fejszét (11. ábra), vésőket (8. ábra) találunk. A régészeti anyagban 
található ökörpatkó (5. ábra), a halászat eszközei között szigony, 
horgok (7. ábra), valamint egyéb használati és dísztárgyak, öntött 
csatok (13. ábra), karperecek (12. ábra), réz ruhadíszek, kések (15. 
ábra) és egy balta nélküli szőlőmetsző kés. A régészeti leletek kö
zött talált fém tárgyak formai és funkcionális azonossága évszá
zadokon keresztül kimutatható a legtöbb eszköznél (pl. szőlőmet
sző kések, famunka eszközei, mezőgazdasági eszközök, stb.). 

A mezőgazdasági munkák eszközei közül nagy számban szere
pelnek a fogazott élű sarlók, az aratósarlók. Ezek korai darabjait 
kovács készítette, majd egyes vidékeken manufakturális keretek 
között szériában gyártották, s vitték eladásra más vidékekre. 
Gönczi Ferenc régibb gyűjtéséből származó fogazott élű sarlók 
között három díszítettet is találunk. Egyiknek a széle félkörív ala
kú beveréssel, poncolással díszített. Gönczi feljegyzése szerint 
egy „horvát fóldmíves ajándéka". A másik a leírás szerint „csillagos 
diszités a sarló részen végig, egyik oldalról. " A harmadikról annyit je
gyez fel, hogy beszerzésének ideje 1912 előtti, a sarlót egyik oldal
ról „kivésések, czifrázatok" díszítik. (16-17. ábra) 

A másik nagyobb kovácsoltvas tárgycsoportot a szőlőmetsző ké
sek alkotják. A szőlőművelésnek régi hagyományai vannak So
mogyban. A XVIII. század második felében a földművelésre al
kalmasabb határral rendelkező helységek (Szőlőskislak, Szőllős-
györök, Kéthely) határukat már mind három nyomásban művel
ték. A fonyódi, marcali, baglasi és a gombai hegyeken több köz
ségnek is voltak szőlői. (KNÉZY J., 1991. a. 35-54.) A Berektől, a 
Kis-Balatontól délre, délnyugatra eső dombvidéken is nagymúltú 
borvidék húzódik végig. „Fényes Elek a megye legjobb borait termelő 
tájai közé sorolta. Kiemelte, hogy Kéthely en a baglasi hegyen jó veres bort 
termeszt a lakosság; Marcali szőlőhegye nagy kiterjedésű. Gadánynak is jó 
szőlőhegyét jegyezte fel, Gombával és Horvátkúttal kapcsolatosan igen jó 
fehér boráról ír. Felsorolásából Gamás, Edde, Tapsony sem maradt ki. " 
(KNÉZY J., 1991. b. 470.) Megjegyzi, hogy jobb minőségű bor a 
nagyobb uradalmakban (Széchenyi, Hunyady, Festetics) és a kö
zép- és kisnemességnél termett. Közli 1796-ból a marcali hegyen 
lévő, Duka Dömötör vasárus szőlőjének és présházának leltárát. A 
részletes leltár a következő - tárgyunk szempontjából érdekes -
tételeket tartalmazta: „bor szűrővass rosta kettő, csöbör hordó rud vass 
lánczon, ... Prés házban egy prés kerekes srójfal, két vas karikára, az 
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árbótz fákban nyóltz vass srófok, egy kultsal, két vas kapotsal... 
Pintzében két vass abrints, egyik kultsos, másik kults nélkül, csappfúró 
kettő, egyik hajtó, két metszővel, egy harapófogó, egy kis kalapács, egy 
pintérezőkéss, ...tőtike réz csapra, két vass abrintsra egy, ...bor tisztító 
rosta vass nyéllel egy, pálcza vasbul, 15 akót mérő egy, hébértartó vass a 
falba..." (KNÉZYJ, 1991. b. 472.) 

A Somogy megyei múzeumok kiállításain, s a gyűjteménytá
rakban a szőlőmetsző kések mindkét típusa, a baltás és a balta nél
küli is megtalálható, bár a baltás metszőkés dominál. A fellelhető 
szőlőmetsző kések között csupán egy-két balta nélküli fordul elő. 
A baltás típusú metszőkések a kopasz vagy csapos fej művelés esz
közei, húzva és vágva metszésre alkalmasak. A balta nélküli met
szőkések enyhén ívelt, félhold alakú pengéje húzva metszésre al
kalmas, kisegítő eszközök, kézibaltával együtt használták. 
(KECSKÉS E, 1982. 97-98.) 

25. Csikócsengő. Készült az 
1900-as évek elején. Csököly. 
RRM 80.62.3. 

26. Csikócsengő. Somogyud-
varhely. RRM 80.16.1. 

27. Kulcsos béklyó. XIX. 
század második fele. RRM 
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28. Négyágú szigony XIX 
század második fele. Zamárdi. 
RRM 73.35. 209. 

29. Ötágú szigony XIX szá
zad második fele. Zamárdi. 
RRM 73.35. 201. 

A baltás típusú metszőkések formai kialakítása hasonló, eltérést 
a méretek különbözősége okoz. A baltás szőlőmetsző kések két 
változata az ívelt, rövid élű és a hosszabb, egyenes élű, rövid ívelt 
csúccsal. A balták is lehetnek egyenes oldalúak, illetve trapéz ala
kúak. A díszítés általában a penge felső szélét kíséri végig, gyak
ran a baltát is díszítik beveréssel, datálásssal, monogrammal. A 
kaposvári múzeum gyűjteményében lévők közül a legszélesebb 
pengéjű szőlőmetsző kés éle erősen lefelé hajlik, baltája kicsi, a kés 
felső széle beütésekkel díszített. A kés nyéltüskéje vasörvvel meg
erősített nyélbe van beverve. 1934-ben gyűjtötte Gönczi Ferenc 
Taszáron, feljegyezve hogy „A szőlőt a görbe résszel metszették a há
tul kiálló résszel pedig vágtak. " 

A szőlőmetsző kések egyik legszebb darabja hosszú nyelű, pen
géje kopottas, rövid, szépen ívelt. Baltája a pengéből ívekkel tagol
tan kiemelt, csipkés szélű, felületét gazdag mértanias poncolás dí
szíti: rácsszerű beverés, pontozás, monogram. (18. ábra) 

A baltás metszőkések következő csoportja szintén nyéltüskés, 
rövidebb-hosszabb pengéit, a balta felületét beverések, poncolás, 
monogram díszíti. Az Ordáról származót 1924-ben gyűjtötte 
Gönczi Ferenc, baltáján pontokból és ívekből bevert dísz látható. 
Pengéjének éle duplán ívelt, húzva-tolva metszésre egyaránt al
kalmas. A Kaposvárról bekerült szőlőmetsző kés széles, ívelt bal
táján csillagszerű poncolt díszek között „KHI" monogram a tulaj
donost jelölhette. (19-20. ábra) 

A török hódoltságot, a felszabadító harcokat és a Rákóczi-felke
lést követően a XVIII. század első felében meginduló telepítések 
és spontán betelepedések, valamint a természetes szaporodás 
megnehezítette az „elvadult területek miatt összeszűkült határú falvak 
megélhetési lehetőségeit". Kézenfekvőnek látszott a középkori föld
szerzési gyakorlat, az erdőirtások továbbfolytatása. A XVIII. szá
zad első felében az irtások nagy arányú kiterjedése a földesurak és 
az úrbéresek számára egyaránt előnyös volt: „Az irtásokra kivetett 
viszonylag mérsékelt szolgáltatások ugyanis csábítólag hatottak a kevés 
földdel rendelkező úrbéres lakosságra. Ugyanakkor érdekeltek voltak az 
irtásokban a birtokosok is, akik az adómentes időszak eltelte után az álla
mi adóterhek által nem zavart s ennek következtében nagyobb jövedelmet 
láttak e területekben" (KANYAR J., 1989.) A szentgyörgyvári, 
bagolai és látóhegyi szőlőhegyek articulusaiban 1771-ből a követ
kezőket olvashatjuk: „Articulus 26. Hogy egyik gazda a'másik elejben 
rendetlenül ne ircson és az által veszekedést és verekedést ne okozzon, sen
kinek irtani az uraság tisztyei engedelme nélkül nem lesz szabad, ha nem 
a'ki mennyire engedelmet nyer, magát ahoz tartsa 4 forint büntetés alatt, 
éhez járul az is, hogy a ' mely föld egyszer szőlővel béplántolva lészen, azt 
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szántó földre fordittani az fold el vesztése és 4 forint büntetés alatt az 
uraság vagy hegy mester engedelme nélkül nem szabad. " 
(KANYAR J., 1989. 167.) 

A marcali gyűjteményben található szőlőmetsző kések 
egyikének kisméretű pengéjén trapéz alakú baltát alakított ki ké
szítője, a felületét félkör alakú beveréssel sormintaszerűen díszítet
te. A másik kés baltáján „PJ 1818" monogram és datálás, fölötte 
kehely alakú beütés ívekből kialakítva. (21-22. ábra) 

A csurgói Városi Múzeumban, a zamárdi iskolai gyűjtemény
ben, valamint a barcsi Dráva Múzeumban szép számmal találni 
hasonló baltás, beveréssel díszített szőlőmetsző késeket. 

Galgóczy Károly Széchenyi Lajos gróf somogyvári uradalmá
nak leírásában említi 1855-ből a szőlőmetszés bérét: 

„Ősszel és tavasszal 12-16 garas a mezei munkás bér, szőlőmetszés 
25-30 garas és litcze bor" (KANYAR J., 1989. 317.) A szőlőmetsző 
kések a filoxera pusztítását követően tűntek el, vagy másodlagos 
használatba kerültek, csutavágásra használták őket. Helyüket át
vette a metszőolló, amit az intenzívebb szőlőfajtákhoz használtak. 
A filoxera pusztítása a századfordulóra megállt, amint az kitűnik 
egy akkori híradásból: „A filoxera különben elérte romboló munkájá
nak határát, mi kitűnik abból is, hogy míg az 1893. évben még 2 község, 
a múlt évben már egy sem vétetett filoxera-zárlat alá, mert kamarai ke
rületünk minden bortemeléssel foglalkozó községe jobbára már inficiálva 
van, ha van is, különösen Somogy megyében, még a filoxerának mit pusz
títani, a régi szőlők fenntartására fordított gondoskodás oly racionális, az 
új szőlő telepítése s nemesítése körül kifejtett tevékenység 4-5 év óta oly ál
landó s fokozatosan halad előre, hogy nem sok idő választ el bennünket at
tól, midőn a jobb évek termését elérjük. " (KANYAR J., 1989. 378.) 

A mezőgazdasági eszközök egyéb típusai jóval kisebb számban 
képviseltetik magukat a díszített tárgyak között, mint a sarlók és 
a szőlőmetsző kések, díszítésük is szegényesebb. A barcsi gyűjte
ményben található köpűs, „B" monogramú répaásót köpűjén csu
pán egy körbe foglalt csillag beütésével díszítette a kovács. (23. 
ábra) A gyökérirtó kapa belső lapján félkör és csillag alakú beüté
sekkel díszített. (24. ábra) 

A kovácsmunkák fontosságát, a kovácsoknak a mezőgazdasági 
munkák eszközellátásában betöltött szerepét mutatja az is, hogy a 
megye XVIII-XIX. századi községi pecsétjeinek majd mindegyi
kén egy vagy több kovácsoltvas eszköz szerepel, mint a település
re utaló fontos jelkéo. (NAGY E, 1995. 19-40., BEZERÉDY 
GY, 1997. 111-144.) így legtöbbször ekevas, csoroszlya együtte
sen szerepel: a néhány címerállatos, címerpajzsos pecséten kívül 
szinte mindegyiken előfordul. Sok település pecsétjén található 
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szőlőmetsző kés (Faluhídvég, 1790.; kacorkés: Kaposújlak, 1769.; 
Kőröshegy három pecsétjén, 1738, 1769, 1769.), sarló, aratósarló 
(Fájsz, 1812-1846.; Gadány, 1830-1856.; Gyarmat, 1843.; Kadar
kút, 1849-1853.; Kisbárapáti, 1854.; Liszó 1771, 1852.), kasza 
(Gige, 1819.; Kisbárapáti, 1854.; Kisberki, 1845.; Kisdobsza, 
1853.; Kozma, 1788.; Kutas, 1815.). 

Az állattartással kapcsolatos díszített vaseszközök száma még 
kevesebb. A pásztorok által használt terelőeszközök, botok, balták 
egyike-másika igen díszes kivitelű. A faragott fa botokat helyen
ként cifrázott fejű balták, kanászbalták, rézfokosok váltják fel. A 
bőszénfai mezőőrtől vásárolt balta kanászbalta volt eredetileg, 
nyele szegekkel kivert, feje egyszerű kialakítású acél baltafej. A 
Kopaszhegy-pusztáról való „régi pásztor fokos" Kapoli Antal juhá
szé volt, 1928-ban vette tőle 10 pengőért Gönczi Ferenc, s ennyit 
ír róla: „Foka ónból, botja sárgabarnás. " Díszesebbeket talált Bátky 
Zsigmond néprajzi múzeumok tárgyi anyagát bemutató kötete 
számára Somogy vármegyéből, igaz, ezek fából és szaruból, vagy 
csak fából készültek. A következőképpen írja le: juhászkampó, 
„vagy inkább juhászkampóból és fokosfejből kombinált bot. Feje egészen 
szaruból van kifaragva, oldalán bevésett s vörös és zöldpecsétviassszal ki
töltött virágdísz, végén kifent bajuszú, pörgekalapos, szabadon faragott 
emberfej látható. " Közli egy hasonló másiknak a rajzát is, amelyre 
lófej et faragott a pásztor, majd erős kritikával egy harmadikat, 
„...egy darabból, egész állatsereglettel. Tudálékos ember munkája, a mely 
minden technikai kiválósága mellett is elárulja azt, milyen ízléstelenség
be téved a parasztművész, ha a maga talaját elhagyva mindenáron vir
tusdarabot akar alkotni. " (BÁTKY ZS., 1906. 107.) A réz öntést ál
talában egy-egy pásztorember is meg tudta csinálni, de rézmű-
vességgel a cigányok is foglalkoztak, lekvárfőző üstöket, pálinka
főző edényeket is készítettek. A rézműves a kovács és a lakatos
mesterséghez hasonló szerszámokat használ: kalapácsokat, üllő
ket, fogókat, fakalapácsokat. (BODGÁL F, 1981. 384.) 

Az állat terelését, egyben tartását szolgálta a kolomp, a csengő 
is. Az állat, a csorda, a nyáj, a ménes, stb. megszokott hangjaira 
mozog, követi társait. Csengőt elbitangoló állatoknak, bárányok
nak tesznek a nyakába, hogy a pásztor hallja, merre járnak. A sze
kér mellett futó csikóra is tesznek csengőt. A Csökölyből való ha
rang alakú, sárgaréz csikócsengőt utóbb birkákra is használták. 
Egy másik csikócsengő harang formájú, rézöntő cigány munkája 
lehet. Belsejében vasdróttal rögzített vasgolyó adja meg a hangját. 
(25-26. ábra) 
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Az állatok legeltetésének egyik kelléke a béklyó, amivel az 
egyes állatot szabadon hagyva legeltethették, nem kellett rá vi
gyázni, nehogy elkóboroljon, a tolvajok sem tudták egykönnyen 
elkötni. A korábbi fabéklyókat felváltó vasbéklyók többféle válto
zatát ismerjük. A láncos béklyó vagy cigánybéklyó láncszemekből 
úgy van összeláncolva, hogy a béklyó egyik fejét a szár egyik lánc
szemén kell átdugni, s így az állat nem tud megszabadulni tőle. 

A tolvajok ellen bonyolultabb, lakattal záródó, kulccsal nyitha
tó ún. kulcsos béklyót vettek az ügyesebb kovácstól, aki meg is 
acélozta a béklyó láncszemeit, karikáját, hogy reszelővel, vasfű
résszel ne tudják levágni a ló lábáról: „A békót előbb veres izzóvá tü-
zesítették, azután aczélreszelék és boraxporban fürdették, mitől üvegsze
rű zománczot kapott s a reszelőnek ellentállott. " (BÁTKY ZS., 1906. 
87.) Ritkán díszítették a béklyót, reszelővel, hidegvágóval ütöttek, 
reszeltek bele mértanias formákat. (27. ábra) 

A Balaton és a folyóvizek mellett éltek a halászat lehetőségével. 
A halászat egyik fontos kelléke a szigony, amelyet kovácsok készí
tettek két-, három-, négy- sőt ötágúra is. (28. ábra) A vaskos, kö-
pűs szigony ágait hevítés után hasítással vágták szét, majd ková
csolás után egyenlő távolságra széthajtotta, meghegyezte a ko
vács, s visszahajló „szakát" vágott az ágak végeire. (29. ábra) A vé
konyabb, könnyebb négy-ötágú szigonyoknál általában tűzi-
hegesztéssel illesztettek a két szélső szár közé középre még máso
kat. A háromágú szigonyt gyakran készítették vasvillából, ágait 
szaka-szerűen hegyesre kovácsolták, egyik előre, másik kettő hát
rafelé állt. (30. ábra) A szigony használatát törvény tiltotta, már a 
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századforduló körül kiveszőfélben lévő halászszerszám volt, mert 
ívó halra használták, s ezzel a halszaporulatot veszélyeztették. Szi
gonnyal főként tiszta vízben fogtak halat, de éjjel, világítás mellett 
a partról, csónakból, vízben gázolva, vagy télen, léken keresztül is 
használták. Kovácsok készítették a vaskos, erős vágóhorgokat, a 
háromágú horgonyokat a halászok számára. Vízen járó emberek 
használták a csáklyát is, melynek köpűs vége a fej felé ellapul, 
majd két ágban végződik: az egyik egyenes, hegyes, a másik kam
pósra hajlított. A lapos vas felületét a kovács félkör alakú beüté
sekkel, pontozással díszítette. (31. ábra) A kétnyelű nádarató ké
sek is a Balatonhoz tartoznak. Széles pengéjük kétoldalt köpfíben 
végződik, amelybe egy-egy fa nyelet erősítenek, s tolják a kést a 
nádat levágni. 

A mezőgazdasági munkák számtalan más eszköze is a kovács 
terméke. A múzeumi gyűjteményekben szép számmal találunk 
szérűnyesőket, ág- és szárvágókat, ösztökéket. Ezek kisebb felüle
tűek, kevéssé alkalmasak díszítésre. 

A megye erdeinek kitermelése a XVIII. századra meglehetősen 
nagymértékűvé vált. 1772-ben királyi rendelettel korlátozták a fá
ból való építkezést. Somogy megyében szüntették meg először -
elsősorban a fában szegény vidékeken - a borona vagy talpas-vá
zas sövényfalú épületek építését. A Széchenyi uradalom egyene
sen megtiltotta a betelepülő németeknek, hogy az épületek „dere
kait" fából emeljék és egyébként is pl. a marcali uradalom terüle
tén minden téren korlátozta az épület- és szerszámfák, de még a 
fűtőfák kitermelését is. (KNÉZY J., 1991. b. 480.) 

A gyűjteményekben található fafaragó eszközök nagy száma 
utal az erdőkre, az erdőkiélés, fakitermelés, faragás jelentőségére. 
Régészeti anyagból is kerültek elő faragó fejszék, szaluk. Az épü
leteket ácsok, molnárok faragták, de kisebb famunkákat minden 
erdővel, fával rendelkező ember maga végzett a ház körül. A XIX. 
század során már „...a molnár irtást nem tehetett, épületfát sem vág
hatott, tűzifát csak dőlt fából vehetett. Kötelességük volt napi 5 garasért 
faragó munkára bármikor az uradalom rendelésére elmenni. " 1818-ban 
a látrányi malmot öten, a Csák malmot is öten vállalták. Ez a szer
ződés kimondta, hogy a robotot faragómunkával kell teljesíteni
ük. (KNÉZY J., 1998. 391.) 

A famunkák legfontosabb kéziszerszáma a fejszék, balták sok
féle formájú és elnevezésű faragó, hasító és vágóeszköze. A fejsze, 
hasító fejsze fokától éléig ék alakúra kovácsolt, nem túl széles fe
jű eszköz. A barcsi Dráva Múzeumba egy szív alakúra formált be
ütésekkel és „ME" monogrammal díszített és megjelölt darab ke
rült Szentborbásról. A szív alakú beütött mintát eredetileg rézzel 
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ki is töltötte készítője. (32. ábra) Az ácsszalu középkori ábrázolá
sokról jól ismert régies formájú, élének enyhén előre ívelő széle, 
fejének trapéz alakú lapja egyenes beütésekkel és pontozással, 
mértanias mintával díszített. (33. ábra) Ugyancsak régies a kar
csú, keskeny, széles élű bárd, amellyel széles gerendák lapjait bár
dolták egyenesre. Lapja kisméretű, félkör alakú beütésekből kiala
kított virágmintákkal díszített, köpüjéhez csatlakozó részén két 
mesterjegy látható. (34. ábra) Az ívelt élű, keskeny nyakú bárd 
jobbkezes kialakítású, kovácsoltvas szerszám, nyele hiányzik. 
Elülső lapját beütött ívekből és pontokból kialakított mintázat dí
szíti. (35. ábra) A rövid nyelű, vaskos testű szekerce, kisszalu szög
letes kialakítású, kovácsolt, lapjába díszítésül dupla íveket és pon
tokat ütöttek be. A drávai erdők irtásánál használták. (36. ábra) A 
következő balta lapjába beütött ívek és körök embert formálnak. 
(37. ábra) 

A háztartásbeli, konyha körüli munkák eszközállományának je
lentős része is fém, elsősorban vas alapanyagú. A szerszámok, esz
közök anyaga általában kovácsoltvas, az edényeké öntöttvas, rit
kábban vörösréz vagy bádog. A szabadtűzhely elengedhetetlen 
kellékei a tűzikutyák, a vasnyársak, pecsenyevillák, a fazekak, 

40-41. Pecsenyevillák. 
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lábasok alá való vas háromlábak. Még az 1920-as években is több 
volt a kémény nélküli füstöskonyha, mint a szabadkéményes, sot 
e régebbi típust még 1950-1960 körül is szép számmal fellelték. A 
kemence, kályha szájánál főztek, itt lógott a rézbogrács, később a 
padkán sárfallal körülvett katlant is építettek, amely főként víz
melegítésre szolgált. A kályha szájában vagy előtte főztek három
lábú cserépfazékban, vagy vas háromlábakra állított vas-, illetve 
cserépfazekakban. (KNÉZY J., 1991. a. 50.) Kéményeket a kisne
mesi és a jobbágy házakban az 1810-es években kezdtek nagyobb 
lendülettel építeni. Ez fejlettebb füstelvezetést, tisztábban tartha
tó, szebben berendezhető konyhát is jelentett, ahol már a legfon
tosabb sütő-főző eszközökön kívül reprezentálni lehetett a család 
szebb tálaló és díszedényeivel. Ez a korábbinál nagyobb mérték
ben hozzájárult az edénykészletek gyarapításához, a paraszti ház
tartásokban is a reprezentáció céljait szolgáló darabok beszerzésé
hez. A rézedények a nemesi konyhák kedvelt sütő-főző eszközei 
voltak. Kolompárok készítették a rétes- vagy lepénysütő tepsiket, 
kávés kannákat és csészéket, réztölcsért, törköly és seprő égető fa
zekakat. A falusiak leginkább a széles aljú, felfelé összeszűkülő 
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hengeres oldalú, láncra lógatható rézbográcsot használták. De az 
öntöttvas edények, vasfazekak, lábasok hamarosan csökkentik a 
konyhákon a rézedények számarányát. Az olcsóbb vasedénnyel a 
vásárokon megjelentek a vasárusok is. (KNÉZYJ., 1984. 159.) 

A tűzikutyát a padkán rakott szabadtűznél, más vidékeken a 
kandallóban tűzifa feltámasztására használták, hogy a levegő job
ban járja át az égő fát, könnyebben égjen, kihajló ágai nyársak for
gatására alkalmasak. Kovácsoltvas eszközök, hevítve hasítással, 
nyújtással könnyen kialakíthatók. (38-39. ábra) A vasnyársak a 
szabad tűzön való hússütés eszközei. A nyárs egyik végét derék
szögben kétszer meghajlítják, ezzel a nyárs könnyen forgathatóvá 
válik, s másik végét rátámasztva a tűzikutya kihajló ágára a rátű
zött húst lassú forgatás mellett szépen meg lehet sütni. A pecse
nyevillával a serpenyőben, lábasban sülő húst fordították meg. 
Négyzetvasból kovácsoltak, hasított villás végük hegyesre nyúj
tott, nyelük visszakunkorodik. (40-41. ábra) A konyha régibb 
edényei a rézbográcsok. A kolompárok készítette edényeket vásá
rokon lehetett megvenni. Széles, enyhén domború aljától felfelé 
szűkülő száját kétoldalt rézpánt szegélyezi, ennek felhajlított vé
geibe kapcsolódik bele a lapos rézlemezből kalapált fül. (42. ábra) 

A nyílt tűzön való főzés edényei a lábasok, amelyek három lá
bon a padkán, az alájuk rakott tűz fölött állnak. A vas edények na
gyobb arányú térhódítása az öntöttvas tömegtermékek megjele
nésével a múlt század második felében indult meg. Az öntöttvas 
lábasok kezdetben ugyancsak a tűz fölé kerültek, három lábbal a 
tűz vagy az alá rakott parázs fölött állva lehetett bennük főzni, 
vagy a laposabb serpenyőkben sütni. (43. ábra) A lábasok később 
elvesztették elnevezésük elemét, a lábakat, s lapos fenékkel ké
szültek a zárt helyen égő tűz melegére, sparhelt, csikótíízhelyre. Ha 
mégis szabad tűzön akarták használni, kovácsoltvas állványon, 
vas háromlábon állították az edényeket a tűz fölé. (44. ábra) A vas 
háromláb változatos formai megjelenésű lehet, egyenes oldalú, 
kört is formálhatnak oldalai, sőt, nagyobb edények alá négyolda
lú háromlábat tesznek. A rakott sparhelt és a kemence tartozéka a 
tűzlapát, lapicka is. Tűzrakáshoz, hamu eltávolítására használták. 
Kovácsoltvas nyele gombban végződik, feje ellapított, levél alakú. 
(45-46. ábra) 

A fém konyhai eszközök között említésre méltó a gyári készíté
sű ostyasütő vas, amelyet hosszú száránál fogva tartottak a tűzbe, 
majd felhevítés után belecsorgatták a tésztát, s az megsült, lapja
in a sütővas felületébe vésett mintával. (47. ábra) A kerek sütővas 
mindkét lapja díszített, egyiken geometrikus, rácsos mintázat, 
másikon levelekkel körbefoglalt mezőben kardot tartó kétfejű sas. 

44. Vas háromláb. 1880-
1900 között készítette egy 
kaposvári kovács. 
RRM 52.17.1. 

45-46. Tuzlapátok. A XIX. 
század közepén készültek. 
Értény. RRM 81.15.49., 
Karád. RRM 82/163. 
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47. Ostyasütő vas. XX. század 
eleje. Kiskorpád. 
RRM 71.40.2. 

A kovácsok munkája igen szerteágazó. A mezőgazdasági és 
konyhai eszközök mellett készítettek saját használatra is szerszá
mokat, bár ezek nagyobb mennyiségben szerszámkészítő műhe
lyekből, később gyárakból kerültek ki. Kisebb-nagyobb használa
ti eszközök, csapdák, kulcsok mellett kovácsoltak sírkeresztet, fo
gasokat (48. ábra), szekerek vasalását, cégéreket, épületvasalatokat 
(49. ábra), stb. 

A leglátványosabb munkát a díszműkovácsok készítették, akik 
a hagyományos kovácsmesterségből kiválva specializálódtak. 
Marcaliból Hikman Béla működését kell megemlítenünk, aki 
1904-ben kezdett Kőszeghy József jónevű helybéli lakatosnál ta
nulni, majd 1905-ben Budapestre került, ahol többek között 
Jungfer Gyula udvari mű- és építőlakatos iparművészeti gyárá
ban dolgozott. 1922-ben Budapesten lakatosműhelyt is nyitott, 
majd visszakerült Marcaliba, s a város számos magán- és középü-

48. Fogas. 1920 körül készült. 
Somogyszob. RRM 80.64.9. 
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létének műlakatos-díszműkovács munkáját készítette, bejárati aj
tókat, kapukat (50. a-b. ábra), s kisebb épületdíszeket egyaránt 
(51. a-b. ábra). Iparostanoncok, tanulók sorát nevelte fel, mun
káival budapesti, székesfehérvári kiállításokon nyert sok-sok 
aranyérmet. 

A vasművesség fiatalabb, de tömegtermelése révén mégis je
lentős ágának termékeiről, az öntöttvas eszközökről már esett szó. 
A paraszti háztartásokba az öntöttvas edényeken, fazekakon, lába
sokon kívül mozsarak, vasalók kerültek be. Az öntöttvas vasalók 

49. Ajtó fogógomb. 
SZSZNGY, csökölyi lakóház 
szobaajtaja. 

50. a. Kapubejáró. Hikman 
Béla díszlakatos készítette 
1932-ben. 
Marcali, Petőfi S. u.U. 
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50. b. Kapubejáró részlete. 
Marcali, Petőfi S. u.U. 

gyári termékek, formai kiképzésük, díszítményeik révén mégis 
beleilleszkednek a paraszti tárgyi kultúra XX. századi világába. 
Legjobb darabjai még nemzeti jelképet is hordoznak, mint a ked
velt, Kossuth-fejes nyitógombú vasalók, amelyből több példány 
is előkerült múzeumi gyűjteményekből. (52. ábra) 

51. a-b. Hikman Béla mun
kái a MVHM „Mesterek és 
Műhelyek " című állandó 
néprajzi kiállításából. 
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52. Öntöttvas vasaló Kossuth 
-fejes nyitógombbal. 1920 kö
rül készült. Pogányszentpé-
ter. RRM 67.26.32. 

A fémművesség egyéb ágai kisebb szereppel ugyan, de ter
mékeik révén bekerültek a paraszti kultúrába. így a bádogosok 
munkái is, akiktől konyhai edényeket és kisebb eszközöket 
vásároltak. (53. ábra) Ugyanígy a drótból hajlított, csavart tár
gyak is csak érintőlegesen jelennek meg, a fogasokat, kanáltartó
kat (54. ábra) vásárokon szerezték be. 

A ritkábban előforduló fémtárgyak közül szó esett már a rézből 
készültekről. A sárgaréz öntött formában, a vörösréz inkább ková
csolva, kalapálással formálva jelenik meg. A kaposvári múzeumi 
gyűjteményben lévő vörösréz kalaposcégér (55. ábra), vörösréz 
fedő a rézművesség ritka emlékei közé tartoznak. (56. ábra) 

Összességében elmondható, hogy a fémművesség leginkább a 
kovácsmunkákban reprezentált a megyei gyűjteményekben. A 
kovácsmunkák nagy része mezőgazdasági és háztartási eszközök, 
kisebb részben edények, egyéb használati tárgyak, ilymódon dí
szítésük funkciójuknak megfelelően meglehetősen visszafogott, 
kevés motívummal rendelkezik, elsősorban beveréses, poncolá-
sos, tehát mértanias minták, esztétikus formai kialakítások jellem
zik. A mértanias elemekből, félkörívekből, pontokból, egyenesek-

53. Bádoglámpás. Kastély os-
dombó. RRM 624. 
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bői ritkán virágmintákat is kialakítanak. A helyben készült ko
vácsmunkák mellett természetesen megjelennek az egyéb fém
művesség helyben nem készíthető tárgyai, amelyeket vásárokon 
szereztek be. A bádogos, lakatos, rézműves, drótos mesterség ki
sebb szereppel ugyan, de elsősorban használati, ritkábban díszí
tésre való eszközökkel van jelen a közgyűjteményekben. 

Balázs György 

54. Kanáltartó. 
MVHM 75.12.54. 

55. Kalaposcégér. Nagyatád. 
RRM3189. 

56. Vörösréz fedő. Mezőcsoko-
nya.RRM2869. 
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PÁS ZTORMŰ VÉS ZET 

A somogyi faragópásztorok ismertté vált díszes faragványai a 
XIX. század végén nagymértékben hozzájárultak a magyar nép
művészet felfedezéséhez. Az első kutató utak Somogyba vezet
tek, 1873-tól néprajzosok, művészek, népművészet iránt érdeklő
dők jártak a megyében és írtak a somogyi faragásokról. A népmű
vészeti összefoglalókból azóta sem hiányzik a somogyi tükrös, (1. 
ábra) a kosfejes juhászkampó. Mégis nehéz helyzetbe kerülünk, 
ha általános képet kívánunk rajzolni a somogyi pásztorművészet
ről, és választ keresünk a legfontosabb kérdésekre. 

Mi jellemzi a somogyi pásztorok használati eszközeit? Mikor, 
miért és hogyan válnak díszítményhordozóvá, sőt némelyike 
művészeti alkotássá? Milyen motívumok, díszítőtechnikák, kom-
ponálási mód jellemző a díszítményükre? Kik azok a művészke-
dő pásztorok, akik kialakítják, időről-időre megújítják és majd ki
emelik a somogyi pásztorművészetet az eredeti társadalmi köze
géből? Honnan indul, hogyan virágzik és alakul át a XX. század
ban népi iparművészetté? 

1. Tükrös. Karcolt, helyenként 
bordó színezésű, kanászjelenet 
díszíti. A kanász vállán kari
kásostor és tarisznya, karján 
kanászbalta. Sótonyi József 
faragta az 1890-es években. 
Gamás, Vádé puszta. 
NM 16527. 
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A megye természeti adottságai kedveznek a pásztorkodó állat
tartásnak. A hatalmas erdőségekben és a Balaton-melléki Nagy
berekben egykor pásztorok ezrei legeltették az uradalmak és a fa
lun élő jobbágyok, később parasztok nagyszámú nyájait. A pász
torok létszámát még 1873-ban is 7-8000 főre becsülték, (TA-
KATS GY., 1986. 7.) legtöbbjük kanász és juhász, sok a gulyás, 
akad közöttük csikós, sőt bivalypásztor is. 

A falusi parasztokétól eltérő életformájuk tartozéka az a szegé
nyesnek tűnő, de célszerű felszerelés, ami összetételében és az 
egyes tárgytípusok tekintetében is jellemző a somogyi pásztor
ságra. Az állatok őrzéséhez szükséges szerszámok, ruházat és öl
tözék kiegészítők, tisztálkodáshoz, evéshez és iváshoz használt 
edények, eszközök és szórakozást szolgáló holmik tartoznak bele. 
Nagy részét a pásztorok maguk készítik, esetleg a faragáshoz job
ban értő pásztortársuktól szerzik, vagy olyan mesteremberektől 
és háziiparosoktól vásárolják, akik ismerik speciális igényeiket. A 
XIX. században a somogyi pásztorok az egyszerűbb öltözéküket 
színes viseletre cserélik, és díszítményekkel borítják el a szerszá
maik és egyéb eszközeik felületét. Viseletükkel és a pásztorkultú
ra egyéb aspektusaival más fejezetek foglalkoznak. 

Az elődeiktől örökölték az alapanyag ismeretet, a legfontosabb 
szerszámkészítési eljárásokat, célszerű tárgy formákat, összeil
lesztési módokat, vagyis egy gazdag tárgykészítő hagyományt. A 
nemzedékek óta tisztuló, érlelődő tudáskincset a XIX. századi fa
ragópásztorok kiegészítik olyan újabb eszközökkel, díszítőtechni
kákkal, színező módokkal és motívumokkal, amelyeknek az egyes 
elemei, és egyszerűbb változatai már korábban is jelen voltak a 
népi kultúrában és a tárgykészítő hagyományban. Tevékenysé
gük nyomán kialakul a helyi pásztorművészeti stílus, ami részét 
képezi a Balaton-mellékén és a Nyugat-Dunántúlon virágzó 
pásztorművészetnek. 

A stílusnak a század közepére kristályosodik ki az a szabály
rendszere, ami magába foglalja a somogyi pásztorok által kedvelt 
tárgyformákat, díszítőeljárásokat és motívumokat, ami alapján 
felismerhető a somogyi pásztorfaragás. A pásztortársadalom egé
sze ismeri, sajátjának tekinti, csak azokat a faragványokat fogad
ja el és tekinti szépnek, melyek a stílusjegyeket magukon viselik. 
A pásztorok még ifjú korukban elsajátítják a stílus szabályait, ami 
egyrészt a tárgy készítés közben korlátot jelent a számukra, más
részt biztos vezetőül szolgál. Begyakorlásukkal a legtehetsége
sebb faragópásztorok képesek művészi faragványok készítésére. 
Ezeket a ma még jórészt névtelen művészeket nevezte Madarassy 
László „müvészkedopásztoroknak". (MADARASSY L., 1934.) 
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2. Mángorló. Spanyolozott, 
díszítése mulató párt ábrázol. 
Felirata: „1869 BIEKEs". 
RRM 54.326.1. 



A pásztori felszerelésből azokat a darabokat soroljuk a somo
gyi pásztorművészet körébe, melyeken felismerhetők a faragóstí
lus legfontosabb jellemzői. Nem tartoznak bele a nem pásztori 
készítmények és azok a faragott eszközök, amiknek a kivitele nem 
éri el a művészi szintet, vagy a díszítménye eltér a hagyományok 
által szabályozott formától. 

A „művészkedó'pásztorok" nemcsak pásztorholmit faragnak So
mogyban. Kezdettől fogva készítenek apróbb faragványokat 
ajándékba, vagy a lakásaik felszereléséhez. A feleségüknek, nőis-
merősüknek díszes mángorlót, mosófát, vetélőt, guzsalyt, rokka-
pálcát faragnak, amit a szakirodalom szerelmi ajándéknak nevez. 
A formájukat a paraszti faragóhagyományból kölcsönzik, csak a 
díszítményük köti őket a pásztorművészethez. (2. ábra) A mun
kaadójuknak, tiszttartónak, földesúrnak hagyományos formájú 
dúsan faragott pásztorszerszámot, botot, kürtöt ajándékoznak. 

A bútorkészítés külön szakma, ennek ellenére széket, fogast, 
kanáltartót, törülközőtartót, képkeretet, viráglajtorjákat a pászto
rok is faragnak. Ezeknek is csak a díszítménye utal a pásztori ere
detre. A XIX. századi faragványok közül ebbe a csoportba tartoz
nak a spanyolozott, vagyis olvasztott színezett méhviasz berakás
sal díszített asztali tükrök, talpas sótartók, (3. ábra) és fűszertartó 
dobozok. 

A pásztorok felszerelésében vannak olyan faragványok, me
lyek funkciójuk alapján kezdettől fogva egyaránt köthetők a pász
torokhoz és a parasztokhoz. Például a botok és a borotvatartók 
formai és szerkezeti megoldásai rendkívül változatosak, ennek el
lenére e két szempont alapján nem különíthetők el a paraszti és a 
pásztori darabok, itt is csak a díszítményre lehet támaszkodni. 
Más esetben segítséget nyújt az alapanyag, például a díszes sza
ruedények mindig pásztorfaragványok, a parasztok marhaszarv
ból csak tokmányt készítenek. 

3. Asztali sótartó. Spanyolo
zott, marhaszarvból és ke
ményfából faragva. Felirata: 
„IGNATZ JÁNOS 1864". 
NM 16464. 

A faragásban ugyanazokat az elveket és szabályokat alkalmaz
zák, ami a többi népművészeti ágban is működik. Ezek közül a 
legfontosabb, hogy a faragvány rendeltetésétől függ az alapanyag 
kiválasztása, a funkciót legjobban szolgáló forma és szerkezet ki
alakítása, és a díszíthető felület helyének a kijelölése, melynél az 
elsőrendű követelmény, hogy a használatot a díszítmény ne aka
dályozza. A funkciótól részben független a díszítmény, karcolt, 
spanyolozott, vagy domborúan faragott figurális motívumokkal, 
a botok szárát, a szaru sótartó oldalát vagy a tükrösök felületét 
egyaránt ékesítik, még ha az alapanyag és a forma némileg korlá
tozza is a szabad választást. Ezzel szemben ónöntéssel (15. ábra) 
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4. Pásztorbot. Fogóján szakál
las, pörgekalapos pásztorfej. 
XIX. század vége. 
RRM 4324. 

és barkócázással (6. ábra) csak vékony hengeres felületeket, példá
ul botokat és karikás nyeleket díszítenek. 

A somogyi pásztorművészeti hagyományból előbb ismerked
jünk meg a legfontosabb pásztorfaragványok formájával és szer
kezetével. 

Botok 

5. Sétabot. Fogóján faragott 
kosfej, szárán karcolt, „éte
tett" minta. Rózsafa. Készí
tette id. Kapoli Antal 1927-
ben. RRM 4160. 

Feltehetően a legrégibb pásztorszerszám. A somogyi pásztor
botok igen változatosak, a kanászok, a gulyások és a juhászok 
használnak botot, az utóbbiaké a többfunkciójú juhászkampó. A 
kanászok botja a legegyszerűbb, nincs művészi értéke, hiszen 
csak néhány napig használható. Gyertyánfából készül, úgy ve
szik ki tövestől, hogy furkója is maradjon, ezért arasznyira a föld 
alatt vágják el a gyökerét, csak az ágakat metszik le róla. Mintegy 
méteres hosszúságú, soha sem egyenes, hanem többszörösen gör-
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bül. A kanász a botot mindig magánál tartja és szükség esetén 
megdobja vele a disznó oldalát. A görbülete akadályozza meg, 
hogy dobáskor megszúrja a hegye a malacot. A pásztorkunyhó
nál néhány tartalék mindig szárad, hiszen könnyen elhasználó
dik. 

A gulyások botja sokkal hosszabb. Van ünnepi és hétköznapi 
változata. Somfából, galagonya tüskefából készítik, vállig érő 
egyenes fát vagy ágat választanak, aminek egyik vége vastagabb. 
Pörköléssel eltávolítják a héját. Ezután következik az ünnepi bo
tok esetében a díszítés. 

A gulyás botok különleges fajtája az ólomfejű buzogányos bot. 
Veszélyes fegyver, miként a baltát, ezt is tiltották. Népszerűsé
gét mutatja, hogy a baltákhoz és fokosokhoz hasonlóan, ezt is 
próbálták fából utánozni. 

Az ünnepi és a hétköznapi botok között nincs éles különbség, 
szinte mindegyik darabon van valamilyen díszítmény. A fogó 
rész csábít a faragásra, a gömbölyű és a tölcsérszerü fogók mel
lett megjelenik az emberfej, (4. ábra) állatfej, a virágszerű alakzat. 
A formaválasztást a bot természetes alakja befolyásolja. Ha ág-
csonk van a bot végén, könnyen lesz belőle madáralak. 

Ujabb változatok a sétabotok. Többségét egy darab fából fa
ragják, a juhászkampókhoz hasonlítanak. A fogó félkörbe, vagy 
derékszögbe hajlított, van olyan is, melyhez a fogó agancsból ké
szült. Funkciójukból következően a sétabotok a legrövidebbek. A 
fogó gyakran végződik állatfejben: kos, (5. ábra) kutya és lófej-
ben. Ebben a csoportban igen sok a feliratokkal ellátott emlék- és 
ajándéktárgy. 

Az ünnepi- és sétabotok szára díszes. Az egyszerűbb gulyásbo
tokat barkócás minta ékesíti, (6. ábra) ehhez az élőfát 4-5 sorban 
bevagdalják, néhány hét alatt kiforrja magát a seb. A később ki
vágott fáról csak a héjat kell eltávolítani és kész a természet segít
ségével díszített bot. A többi azonos más faragványok díszítő
módjával; spanyolozott, feketítéssel vagy választóvízzel barní
tott, karcolt botok egyaránt ismertek. Legtöbb azonban a bevá
gott mértani elemekkel, vagy domború faragással díszített válto
zat. A díszítmény szerkezete két csoportra bontható, vagy víz
szintesen tagolják a bot felületét és a szélesebb díszített mezőket, 
karcolt, faragott sávokkal, fémgyűrűkkel, vagy külön beillesztett 
csontkarikákkal választják el. A másik csoportba azok tartoznak, 
amelyen a díszítmény spirálisan körbe fut. Viráginda vagy a 
domborúan faragott botokon egy kígyó tekeredik körbe (7. ábra) 
és a szabad területekre virágmotívumok kerülnek. 

6. Pásztorbot. „Barkócás''' 
díszítésű. XIX. század vége. 
Taszár. NM 16214 

7. Faragott bot részlete. Békát 
fogó kígyó díszíti. Tóth 
Mihály faragta Felsősegesden. 
RRM 11256. 
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Juhászkampók 

8. Juhászkampó. Visszahajtott 
kampóján kalapos férfifej. 
XIX. század vége. Csokonya. 
NM 16430. 

9. Juhászkampó. A kosfejben 
visszahajló kampó két oldalán 
domborúan faragott rozetta. 
XIX. század vége. Mernye. 
NM 16287. 

A somogyi juhászkampókat egy darab fából faragják, ami azt 
jelenti, hogy olyan élőfát választanak juhászkampónak, melynek 
egyik végéből hajlítás nélkül kialakítható a faragott kampó és a 
nyél. (8-9. ábra) A kampós bottal birkát fognak ki a nyájból, ezért 
a birkaláb vastagsága határozza meg azt a szöget, illetve távolsá
got, amely a kampó és a botszár között kívánatos. Mértékül a hü
velykujj szolgál. Az egy darab fából faragott juhászkampók som
fából készülnek, amit gyökerestől vágnak ki. A gyökérrészből ké
szül a kampó. A héj eltávolítása után az érett fa igen szép, díszítés 
nélkül is esztétikus. A kampófejet viszont körplasztika: kosfej, ka
lapos emberfej, (8. ábra) makk, esetleg ezek kombinációja díszíti. 
A kampó két oldalán egy-egy domborúan faragott kerek virág lát
ható. (9. ábra) Ugyanez a rózsa, vagy tulipánszerű virág megjelen
het a kampó kifordított végén is a kosfej helyett. Külső-Somogy-
ból, Mernye környékéről ismerjük a legtöbb kétoldalt rózsás, kos
fejben végződő kampósbotot. 

Bizonyára a ritka alapanyag is közrejátszik abban, hogy So
mogyban is használnak olyan juhászkampót, aminek a nyelére 
más anyagból illesztenek kampófejet. A XX. századi faragópász
torok díszes kampósbotjai szinte kivétel nélkül ebbe a csoportba 
tartoznak, hiszen lehetetlen nagy mennyiségben somfához jutni. 
A fémkampók öntéssel készülnek. A legrégibb közöttük egy 
Mesztegnyőről gyűjtött sárgaréz kampófej, a köpű oldalán olvas
ható az „1814. jan. 1 "-es keltezés. (10. ábra) A hajlított kampó kos
fejben végződik. A 15 cm hosszú köpű kampóval átellenes oldalán, 
miként a fokosokon, egy négyszögletes, tagolt, piramisszerű nyúl
vány van, ezért fegyvernek is használható. A típus közismertségét 
mutatja, hogy még a XX. század közepén is készültek hasonló for
mára faragott szarufejes kampók. A vas kampófejeken is feltűnik 
a fok, a kampó azonban egyszerűbb kígyófejben végződik. 

A szarukampók a XX. század elejétől ismertek, általában a dí
szes ünnepi változatok és az eladásra szánt kampósbotok kiegészí
tői. A szaru melegítéssel alakítható, hajlítható, könnyen faragha
tó, a szálkás szerkezete miatt azonban komolyabb igénybevételre 
alkalmatlan. 

A kampósbotok nyele, amennyiben díszített, hasonló az ünne
pi botokéhoz. Alapanyagként a somfa, galagonya, kecskerágó és 
egyéb keményfák szolgálnak. Az egyszerűbb változat felületét 
esetleg természetes vagy mesterségesen kialakított bütykök díszí
tik. Az ünnepi és ajándék juhászkampók nyelét, miként a sétabo
tokét, karcolt vagy domborúan faragott díszítmény borítja. Meg-
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állapítható azonban, hogy a díszítmény súlypontja mindig a fa-, 
szaru- vagy fémkampón van. 

Az ünnepi kampósbotok és a sétabotok között nagyon sok a ha
sonlóság, néha csak a méret és a kampó nyílása dönti el, hogy ju
hászkampó, vagy sétabot a faragvány. 

Kanászbalták 
A somogyi pásztorvilág legendás alakjai a kanászok. A kanász 

és betyár ábrázolásokon gyakran látható az alakok kezében egy 
balta, ami a kanászok és a betyárok jelképe. (1. ábra) A magyar 
disznó, a mangalica és a zselici disznó egyaránt keveredett a vad
disznóval, ha támadtak, akár egymásra, akár idegen emberre, 
akár a kanászra, az egyetlen hatásos fegyver ellenük a balta volt. 
Jobb esetben csak a fokát használták, de szükség esetén az élével 
szakították be a disznó koponyáját. A kanászok félelmetes szak
értői voltak a balta használatának, nagy távolságból pontosan 
vágták a kitűzött célba. Mivel veszélyes fegyver volt, a hatóság 
tiltotta, azonban a kanászok még a XX. század elején is használ
ták. A balkarjukra vagy a balvállra akasztva hordták magukkal, a 
rövidebb nyelűt a tarisznya karikájához csatolták. A kanászta
risznyára külön baltatartót szereltek. A baltafejet hozzáértő ková
csokkal készíttették, igen nagy szakértelem kellett hozzá. 

Somogyban általánosan elterjedt típus az úgynevezett balaska, 
melynek oldalnézete lekerekített oldalú hegyesszögű háromszög
re emlékeztet. (11-12. ábra) Felső oldala és az éle domborúan, al
só éle homorúan ívelt, a köpű előtt egy lépcsővel szélesebb, de a 
vonal ívét a balta fokáig megtartja. A foka a hegyesszög levágott 
íve. Formája rendkívül kiérlelt, egyszerű, tökéletesen alkalmas 
minden olyan feladatra, amire a kanász használja. Régiségét mu
tatja, hogy az alapforma számos változatban előfordul. A balaskák 
nyele kb. egy méter hosszúságú keményfa, amit a pásztorok ma
guk faragnak, helyenként díszítenek. Spanyolozott és karcolt 
mintával díszített balták kerültek a gyűjteményekbe. Gyakori a 
díszítetlen esetleg szegekkel kivert nyél. Domború faragásokkal 
nem gyöngítették a nyelet. 

A balaska mellett ritkábban előfordul az ország északi és keleti 
részében is használatos baltaforma, melynek jellegzetessége, 
hogy a felső oldala is homorúan ívelt, a balta foka szélesedik és 
ferdén lemetszett. Alsó oldalán a nyél közelében egy csatorna ta
lálható. 

10. Kampófej. Sárgarézből ké
szült öntvény. A horga kosfej
ben végződik. Felirata: „1814 
jan. 1 ". Mesztegnyő-Kopár-
puszta. NM 134499. 

11. Kanászbalta, „balaska". 
A spanyolozott nyelén betyár 
jelenetek. 1880-as évek. 
NM 34301. 
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12. Kanászbalta, „balaska". 
Karcolt virágmintával és cí
merrel. Felirat: „DR. M L 
1930". Madarassy László szá
mára készült. Mosdós. 
NM 134852. 

13. Díszfokos. Nyelén dombo
rúan faragott pásztoralak és 
„barkócázást" utánzó faragott 
bütykök. Készítette id. Kapoli 
Antal. Somogyhárságy. 
RRM11205. 

Fokosok 

К pásztori fegyverek közé tartozik a fokos. (13. ábra) Kevésbé el
terjedt a baltánál, nem köthető kizárólag a kanászsághoz. A bal
tával ellentétben a fokosokat a pásztorok is el tudják készíteni. Fa
ragott negatív formába öntik a megolvasztott fémet, a cint, va
gyis ónt, vagy a rezet. A Somogyban használatos fokosok válto
zatos formájúak, általános jellegzetesség azonban, hogy fokuk, 
miként azt a fém juhászkampóknál leírtuk, kiemelkedő, többosz-
tatú, a metszete négyszögletes. A fokos lapja az éle felé szélese
dik. 

Karikásostorok 
A karikásostort (14. ábra) a kanászok, csikósok, marhapászto

rok, rövid ideig a bárányokat őrző juhászok, a hosszúnyelű válto
zatát a bivaly csordások is használják. 

Minden ostor két részből áll, a fából faragott nyélből és a bőr
ből font ostorból. Az összekapcsolódás módja különbözteti meg 
a karikást a többi ostorfajtától. A karikás esetében a nyelet és az 
ostort egy szíjból kötött, (15. ábra) vagy fémből készült karika 
kapcsolja össze. Az ostor könnyű járása érdekében, a karika és a 
fonás közé több bőrből hajtogatott vánkost és karikát is közbeik
tatnak. A karikásnyelet szilvafából, körtefából, kecskerágóból, 
vagy jávorfából faragják. 

A nyél három fő egységből áll: fogórész, középrész és a fejrész. 
A fogó sima, esetleg a gömbölyű vége díszesebb. Előfordul, hogy 
a végére sípot faragnak, amivel jelezhetnek a társuknak. A közép
részre kerül a domborúan faragott díszítmény. A minta több me
zőre bomlik, amit gyűrűk választanak el. A megye északnyugati 
tájain előfordul a bőrdíszítményt utánzó faragás, három vitézkö
tést utánzó gyűrű, a középsőtől kiindulva felfelé és lefelé több 
sorban bőrpillangókat utánzó motívumsor. Ez a díszítmény a za
lai karikások stílusához közelít. Cserép János marcali gulyás és 
Kálmán István kopárpusztai juhász karikásnyelein gyakori ez a 
díszítmény, (14-15. ábra) de feltűnik a Zselicben is. A nyél a fe
je felé vékonyodik, ezért csak ritkán díszítik. A fémfüles nyelek 
felsőrészét cinezés, vagyis ónöntéssel készült minta erősíti. Az 
ónöntés rögzíti a kis fémfelületet a nyélhez. (15. ábra) Ez a válto
zat a megye északnyugati része felé gyakoribb, szórványosan má
sutt is feltűnik. 

Somogyban azonban a legtöbb karikásnyél gombban végző
dik, erre kerül a bőrfül, amit a gomb alatt erősen körülkötnek. 
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(14. ábra) A nyél nem éri el a fél métert, az ostor hossza több 
mint két méter. 

Az ostorhoz többnyire kutyabőrt, borjúbőrt használnak. A le
nyúzott bőrről a húsmaradványt hamus, meszes oldattal távolít
ják el, majd a bőrt több napig házi só és timsó keverékével be
szórva fehérítik. Puhítás után egy centiméter széles csíkokra ha
sogatják. Kétszer olyan hosszú szíjat metszenek, mint amilyen 
hosszúra a fonást szánják. 8-12-16 esetleg 24 ágú ostort fonnak, 
amit egy karikáról indítanak. A fonatnak előbb a belsejét készítik 
el kenderből. Kígyóderekú lesz az ostor, ha a középrészen a ken
dert vastagabbra fonják. Készülhet a belseje marhabőrből is, ami
nek a fonatból kimaradó része lesz a csapószíj, amit egyébként vi
tézkötéssel erősítenek a fonatba. A somogyi ostorokat ritkán dí
szítik sallangok, legfeljebb a fonások kezdeténél és végénél roj-
tozzák a szíjvégeket. A csapószíj végére kerül a rafiából, lószőrből 
vagy kenderből készült csapó. 

Somogy északi részén, a nagybereki katolikus pásztorok nem 
csak az állatok terelésére használnak ostort, hanem készítenek 
„gonoszűző" ostort is, ezen hét karika van az ostornyélen, és hét 
gomb van a sudáron. A nyelét keresztes fenyőforma faragás dí
szíti. Ezt az ostort a pásztor maga készíti vagy örökli. A rózsafü
zérrel együtt az oltárra helyezett ostort a pap felszenteli. A go
noszűző napokon: Orbán napján, Rókus, Vendel, Éva estéjén és 
Mária fogantatásának napján viszik magukkal. Egyébként a szál
láson tartják. (TAKÁTS GY., 1986. 94.) 

A karikásostor készítése nagy szakértelmet követel. Kevés 
pásztor tudja elkészíteni az egész ostort. A jól faragó pásztorok is 
gyakran a bőrkészítéshez és fonáshoz jobban értő társukhoz for
dulnak. 

A különböző fafajták mellett a pásztorfaragványok kedvelt 
alapanyaga a marhaszarv. Mivel a belseje üreges és a melegítéssel 
meglágyított szarv formálható, ezért igen alkalmas apró edények 
készítésére. Somogyban mindenekelőtt sótartókat faragnak belő
le. A kanászkürtök alapanyaga is szaru. A XIX. század elején 
még lőporszaru is készült belőle, a betyárábrázolásokon is látha
tó kerek portartókat (55. b. ábra) azonban szakemberek készítet
ték, miként a közismert szarvasagancs lőportartók többségét is. A 
szépen előkészített szaru igen mutatós, ezért ruhadíszeket, óra
láncokat, csatokat, ékszereket faragtak belőle. A XX. század ele
jén különféle kimódolt ajándéktárgyak alapanyaga lesz. 

A marhaszarvat kifőzik, vagy egyéb módon melegítik. Először 
a csontot távolítják el a meleg szarvból, majd kívül-belül letisztít-

14. Karikásostor. Készítette 
Kálmán István, Kopárpusz
tán, 1930 körül. RRM9118. 

15. Karikásostor részlete. 
Nyele ónöntéssel és domború 
faragással díszítve. Készítette 
Kálmán István Szőkepusztán 
az 1930-as években. 
RRM10075. 
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ják és a kívánt méretre, fűrészelik. A szarvhegyből apró szerszá
mok faraghatók. Az edények palástjául szolgáló szaruhengert to
vábbi melegítéssel lágyítják és fából faragott lapos kaptafára húz
zák. Ily módon a pásztortarisznyába jobban illő edény készülhet 
belőle. A lapos szarutárgyakhoz: csatokhoz, óraláncokhoz, a sza
ruhengert felvágják és kiegyenesítik, prés alá téve hagyják kihűl
ni. 

Sótartók 

16. Sótartó. Karcolt, sárgí-
tott. Szarvas pár díszíti. Fel
irata: „1899". Berzence. 
NM 33943. 

17. Sótartó. Spanyolozott, cí
mer díszíti. Készítette Mecseki 
János kanász az 1880-as évek
ben. Orci. NM 134252. 

A laposra formált sótartók a somogyi pásztortarisznya nélkü
lözhetetlen tartozékai. A szarusótartók alaptípusait a zárszerkeze
tek alapján állapítjuk meg. Összevetve az alföldi és a Felső-Tisza 
vidéki anyaggal, ahol bonyolult zárszerkezetű sótartók is előfor
dulnak, a somogyiak igen egységes képet mutatnak, hiszen itt a 
leemelhető fedelű változatot kedvelik, (16-19. ábra) melyek csak 
a fedél formájában különböznek egymástól. A fedelet, miként a 
sótartó alját mindig keményfából faragják, ritkán hagyják díszí-
tetlenül. A legszebb somogyi változatokat, a juhászkampóról és 
botfejekről már megismert körplasztika, a kosfej, vagy egy egész 
állat szobrocskája díszíti. 

A szaruhenger formája ritkán őrzi az eredeti szarv alakot. Mi
vel a sótartó a faragópásztorok egyik kedvelt faragványa, ezért a 
forma alakításánál a használati szempont mellett a díszíthetőség 
is inspirálja őket. A mesterségesen kialakított lapított hengeralak 
mellett néhány faragó kedveli a bonyolultabb formát, a két kes
keny oldalt szögletesre faragja. (19. ábra) így egy-egy vagy há
rom-három keskeny függőleges felülethez jutnak, amit a minta 
szerkesztésekor más módon is hangsúlyozhatnak. A szaruhen
gert a szarv világos részéből vágják, aminek az alapszíne sárgás-
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fehér, az érett szaru mutatós, jól érvényesül rajta még a színezett 
vékony vonal is. 

A karcolt és spanyolozott sótartók 1870 után lesznek a somo
gyi pásztorok reprezentáns faragványai. Külső-Somogy középső 
és déli részén és a Vízmentén élő faragók sótartói a legváltozato-
sabbak. Belső-Somogy déli részén egy faragókör is specializáló
dik karcolt sótartó készítésre. A tükrösök mellett a sótartók a so
mogyi pásztorművészet legszebb „műfaja", ezért díszítményük-
kel a következő fejezetben foglalkozunk. 

Ivókobakok 
Kobaktökből készült ivóedények egykori használatát a közép

kori ábrázolások bizonyítják. A pásztorok a házuk, vagy a tanyá
juk mellett termesztik a növényt. Az érett, alaposan megszárított 
kobaktök kocsány át levágják és a helyén keletkezett nyíláson ke
resztül kitisztítják, a szájába egy alkalmas dugó kerül. A nyakára 
kötött kantárral akasztják a tarisznya karikájára. 

A díszes ivókobakok tapasztalt faragók munkái. Az edény fala 
nagyon vékony, könnyen törik, a faragókés átvághatja, ezért csak 
vékony vonalakat metszenek rá, amit színeznek, feketítenek. A 
mintát választóvízzel barnítják. Előfordul, hogy a kobak száját ci-
nezéssel megerősítik. 

A XIX. század végéről származnak a legrégibb díszített koba
kok. A „BÍRÓ GYURI" feliratú 1885-ben készült, Barcsról gyűj
tötték. (20. ábra) Az alsó kiöblösödő részen egy szélesebb, a felső 
részen valamivel keskenyebb mező van, amit alul-felül geometri
kus gyűrűsorok öveznek. Ezekbe a mezőkbe virágminták kerül
nek. A kobak kevésbé hangsúlyos nyakát háromszögekből, rom
buszokból, szalagokból álló gyűrűk ékesítik. A nyaki díszítmény 

18. Sótartó, karcolt és részben 
spanyolozott. „Betyárok talál
kozása " jelenetek díszítik 
mindkét oldalát. Készítette a 
tarnócai kürt faragója az 
1890-es években. Erdőcsoko-
nya környéke. (Vö. 56. ábra) 
RRM10773. 

19. Sótartó. Karcolt és sárgí-
tott. Hosszú „furuglán"játszó 
pásztor és mulató pár díszíti. 
Készítette egy juhász Visnye-
széplakon, 1910 körül. 
RRM 66.199.3. 
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20. Ivókobak geometrikus vi
rággyűrűkkel díszített. Kar
colt és választóvízzel barní
tott. Felirata: „1885 Biró 
Gyuri". Barcs. NM 4186. 

a legtöbb kobaknál el is marad. Belső-Somogy déli részén készült 
a századfordulón, az a figurális díszítésű sorozat, (61. ábra) ami
nek a faragójától tükrösöket és sótartókat is őrzünk. 

Ivópoharak 
A fából faragott ivópoharakról, amit csanaknak, kapinyának is 

neveznek, csak szórványos adataink vannak. A XIX. században 
Somogy déli részén még használják, de már itt sem tartozik a 
pásztorok állandó felszereléséhez. 

Az ivópoharak csészéjét és fülét egyetlen fából faragják. 
Könnyebben faragható anyagot, hársfát, juharfát, stb. használ
nak hozzá, mivel a csésze belső formájának kialakítása igen ne
héz, csak félkör alakban meghajlított pengével, ún. kanálvájóval 
szedhető ki a belseje. A csanak fülén többnyire van egy nyílás, 
ebbe akasztó szíjat fűznek. A ritkaság ellenére a somogyi ivópo
harakat a csészéjük és a fülük formája alapján két fő csoportba so
rolhatjuk. 

Az ivókanálnak nevezhető típus (21. ábra) csészéje nyújtott ka
nálforma, a fogója hosszú lap, aminek a végébe egy nyílást vág
nak, ebbe fűzik a tartószíjat. Ezeknek a poharaknak a díszítmé-
nye a somogyi pásztorművészetből levezethető, a faragóiktól más 
pásztorfaragványt is ismerünk. A fotón látható darabot, az „NJ" 

21. Ivópohár. Spanyolozott, 
virágtövekkel és címerrel dí
szítve. Készítette „N J" mo
nogramos faragó 1888-ban. 
Dráva-mente. NM 2670. 

22. Ivópohár. Áttört fülét 
balta motívum díszíti. Taszár. 
NM 16820. 
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monogramról ismert Csokonya környékén működő faragó készí
tette az 1880-as évek végén. Egyedi darabnak tekinthető az a csa
nak, (22. ábra) amit 1898-ban Herman Ottó Taszáron gyűjtött. 
Az áttört mintái között feltűnő a somogyi kanászbalta, ebből ar
ra lehet következtetni, hogy az egyik taszári kanász faragta. 

A horvát hatást mutató Dráva-menti ivópoharak déli irányból 
terjedtek el Somogyba. (23. ábra) A forma szokatlan, a csésze 
magas, tojás alakú, a metszete ovális. A felső széle íves, a nyéllel 
ellentétes oldalon csőrszerűen kiemelkedik. A fül félkör alakú 
függőleges lap, néha a két oldala lágy ívben csatlakozik az edény 
falához. Az egész pohár bőrből készült edény benyomását kelti. 
A fülön szilvamag, kör és csavart vonalú áttörések vannak. Min
dig vésett és faragott geometrikus minta díszíti, melyek közül 
nem hiányozhat a farkasfogsor és a rozetta. A vonalakat piros 
spanyolviasz színesítheti. 

Borotvatartók 
A paraszti használatú borotvatokoktól a pásztorfaragók mun

káit, a konkrét adatok hiányában csak a jellegzetes díszítőtechni
ka és ornamentika alapján lehet elkülöníteni. A borotvatok több
nyire díszes faragvány, amit gyakran ajándékba készítenek a fara
gók, ezért az évszámot, a tulajdonos (a megajándékozott) nevét, 
esetleg a faragó nevét vagy monogramját is megörökítik a felüle
tén. Sokáig használják és megőrzik, ezért a néprajzi gyűjtemé
nyekben gyakori a régi évszámos darab. 

23. Ivópohár. Karcolt díszíté
sű, áttört fülű csőrös edény. 
Nemesdéd. RRM 2257. 

24. Borotvatok. Spanyolozott 
virágtövekkel díszítve. Ké
szült 1839-ben. Tótújfalu. 
RRM 74.17.8. 

25. Borotvatok. Spanyolozott 
virágtövekkel. Készítette Me
cseki János 1876-ban. Bala-
tonlelle. RRM 5407. 
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26. Borotvatok. Karcolt, szí
nezett. Felirata: „Lenti Pál 
1891 ". Jáger József faragta. 
Külső-Somogy. NM 16549. 

27. Borotvatok. Spanyolozott, 
virágtövekkel díszítve. Fede
lén kinyitható tükör van. Ké
szítette „NJ" monogramos fa
ragó az 1880-as években. 
Csokonya. NM 4203. 

A borotvatok hosszú, keskeny doboz, aminek a mérete a borot
va hosszától függ. Forma, szerkezet és méret tekintetében igen 
változatos. (24-27. ábra) Két fontos szerkezeti elemből áll, a né
hány cm magas, hosszúkás alsórészből, amiben egy vagy két vá
jat van a borotva számára, és a fedélből, ami egy vagy több lap
ból áll. 

A legrégebbi ismert darab 1805-ben készült. (38. ábra) A zár 
szerkezete igen összetett, négy különálló részből áll a fedele, me
lyek a borotvatok végeibe illeszkedő tengelyeken forgathatók. Az 
alsó fedél felett két, egymáshoz illeszkedő fél fedél van, melyeket 
egy vájatban csúsztatható záró lap rögzít egymáshoz. A korai bo
rotvatokok mutatják, hogy régóta használatos eszközök, melyek
nek újabb és újabb változatait készítik el a faragók. Megfigyelhe
tő azonban néhány tendencia. A bizonyíthatóan pásztori faragvá
nyok többnyire laposak, az egyik végük felé szűkülnek. (24. ábra) 
Ez a forma bizonyára azért alakult ki, mert így könnyebben elhe
lyezhető egy tarisznyában. Hasonló meggondolásból alkalmaz
zák a pecekkel rögzíthető, fordítós zárszerkezetet is. 

Elsősorban a fedelet díszítik. Az oldalfalakra ritkán kerül fon
tos díszítmény, például a megelőző korszakokban jellemző, már 
kevésbé divatos motívummal, geometrikus mintasorokkal, egy
szerűbb virágokkal díszítik. A minta szerkesztésénél figyelembe 
veszik a borotvatok szerkezeti elemeit, ezért a mintázandó felület 
több részből áll, amit kerettel is elválasztanak egymástól. (24-27. 
ábra) Ezt az elvet nem csak a fedél ékesítésénél követik, hasonló 
eljárás figyelhető meg az oldalfalak díszítésénél is. 
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Tükrösök 
A pásztorábrázolások alapján megállapítható, hogy a XIX. szá

zadban a somogyi pásztorok nem hagynak szakállt, ellenben a 
többségük pödrött bajszot visel. Faragnak ugyan olyan borotva
tartót, aminek a fedelébe tükröt építenek, (27. ábra) sőt belül kis 
vájat is van a bajuszpedrő számára, de ez egyedi tárgytípus. Ez
zel szemben 1830 után elterjedt egy kézbe illő tükrös doboznak a 
használata. A legkorábbi tükrösök többsége a Nyugat-Dunántú
lon készült az 1830-as években, de Somogyból is ismert korai da
rab. A század második felében mindenhol általános lesz a haszná
lata. A somogyi pásztorfaragók teszik közismert pásztorfarag-
vánnyá, majd kilép az eredeti pásztori környezetéből és a XIX. 
század végén a kialakulóban lévő népművészeti piac egyik híres 
árufélesége lesz. 

A tükrös a dunántúli pásztorsághoz köthető eszköz, de szórvá
nyosan máshol is feltűnik, a formája más, díszítménye egysze
rűbb és különbség van a tárolás módjában is. A Tiszántúlról elő
került szórvány anyag jellegzetessége, hogy a tükrös doboz egyik 
végén fül van, ebbe fűzik azt a szíjat, amivel az övhöz csatolják. 
Ellenben a dunántúli, azon belül a somogyi tükrösök ezeknél la
posabbak, zsebben, tarisznyában hordható darabok. A tükrös do
boz védi a belsejébe illesztett tükröt, ami mellé esetleg egy kis vá
jatot is faragnak a bajuszpedrő kenőcs számára. 

A tükrös formája kerek, négyzet vagy téglalap alakú lapos 
doboz. (28-31. ábra.) Többnyire két különálló részből áll, a tük
röt tartó alsó részből és a fedélből. A két rész egymásba illeszté
se alapján különíthetők el a szerkezeti típusok. Az átlag méretük 
8-10 cm, a vastagságuk 1-1,5 cm, nincs azonban szabvány méret. 
A faragók világos színű fákat, pl. vadkörtét, cseresznyét, jávort, 

28. Tükrös, felnyitható, kitá
masztható zsanéros tetővel. 
Spanyolozott virágtövek dí
szítik. Valószínűleg Zámbó 
Vendel készítette az 1850-es 
években. Darány 
RRM 72.46.1. 

29. Tükrös. Karcolt díszítés
sel. Betyár mulat a babájával. 
A „szerelem kertjének"" jel
képei veszik körül a párt. 
Felirata: „1888". Belezna. 
RRM 10816. 
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30. Tükrös. Spanyolozott. 
Leány két tulipán között. 
Felirata „IJ 1877". Mosdós. 
RRM10085. 

31. Tükrös. Spanyolozott. Fu
rulyázó pásztorral és táncoló 
párral díszítve. Valószínűleg 
az „N J" monogramról is
mert faragó készítette az 
1890-es években. 
RRM 10086. 

kecskerágítót, égert használnak, hogy a minta, különösen a kar
colt tükrösökön jól látható legyen. A domború faragással díszített 
változatot sötétebb színű fából, pl. szilvából is faragják. Szépen 
díszített tükröst csak tehetséges faragó tud készíteni, ezért a 
szebb darabok a „művészkedo" pásztorok mestermunkáinak te
kinthetők. Kezdettől fogva ajándékba és megrendelésre is farag
ták, amit az egy-egy faragótól fennmaradt sorozatok bizonyíta
nak. Egymás tükröseit utánozták, hiszen előkerültek hasonló, de 
eltérő minőségű változatok is. Törekedtek az állandó újításra. 

A somogyi faragás fejlődése a tükrösökön nyomon követhető. 
A század közepéről származó darabokra, a viszonylag nagyobb 
méret, a négyzet vagy téglalap alapú, szögletes forma a jellemző. 
Csúsztatható fedéllel záródnak, de felnyitható változat is akad 
közöttük. Mindegyiket spanyolozzák. 

A kerek forma az 1850-es évektől terjed, (28. ábra) a szögletes 
formát is finomítják, a lapos felület mellett az enyhén domborí
tott változat is megjelenik. A spanyolozással és karcolással díszí
tett tükrösök lesznek népszerűek. A század végén megjelennek a 
kimódolt formák és szerkezeti megoldások. A könyvforma az 
1880-as évektől mindenhol elterjed. A kerek alaptípus formája ál
landóbb, de ebből is kialakítanak egy speciális változatot, a zseb
óraformát, ami a somogyi pásztorok körébe szivárgó polgári 
tárgykultúra hatására terjed el. Továbbra is készülnek spanyolo
zott és karcolt, sőt választóvízzel barnított tükrösök, de a dombo
rú faragásúak mellett háttérbe szorulnak. A faragók új, ismeret
len felvevőkör igényeinek kívánnak megfelelni, a bizonyítás vá
gya készteti őket, hogy a megszokott, egyszerűbb változatok he
lyett a bravúrosabbnak tűnő megoldásokat válasszák. 
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Gyufatartók 
A somogyi pásztorművészet utolsó korszakában, a XIX. század 

végén egy új tárgyfajta terjed el, a gyufatartó, ami még bekerül a 
pásztorok használati eszközei közé. (32. ábra) A gyufa feltalálása 
után 40-50 évvel, az 1880-as években kezdik el a pásztorok fából 
vagy marhaszarvból faragni a gyufa tartására szolgáló kb. 5x7x1,5 
cm-es dobozokat. A gyufatartókhoz gyakran sötétebb alapanya
got, szilvát, diót, stb. használnak, mert a domború faragás jobban 
mutat rajta, a karcolt darabok hársfából, kecskerágítóból és mar
haszarvból készülnek. 

A gyufatartók formája és szerkezete változatos. Az alapforma a 
lapos téglatest, aminek alsó és felső lapját domború ívesre, más 
daraboknál a függőleges keskeny oldalakat homorú ívesre alakít
hatják. Az ívek formáját a díszítmény keretmintájának vonalveze
tésével is hangsúlyozzák. A fa gyufatartók között is akad könyv 
alakú, a doboz egyik függőleges oldalát hengeresre faragják. A 
zárszerkezet is befolyásolja a formát, előfordul ovális és a kismé
retű borotvatokokra emlékeztető lapos doboz. 

A gyufatartót egyetlen fából fűrészelik ki, a belsejét a kívánt 
formára alakítják és ebbe illesztik a fából faragott, rugós zárszer
kezet alkatrészeit, a nyelvet és a tartóoszlopot. A rugós záródás 
miatt a doboz önmagától nem képes kinyílni. 

A díszítmény többnyire elborítja a teljes gyufatartót. Az oldal
lapok a díszítés szempontjából rangsorolhatók. Feltétlenül díszí
tett a két széles, függőleges oldallap. Azonos jellegű a díszítmé-
nyük. Növény és állatmotívum, esetleg emberábrázolás is kerül
het rá. Egy függőleges keskeny oldal vízszintesen bordázott, vagy 
egyéb módon érdesített, hogy a foszforos gyufát meg lehessen 
rajta gyújtani. A fedél vagy dísztelen, vagy olyan domború fara
gás díszíti, ami nem sérül a nyitáskor. 

A gyufatartó nemcsak a pásztori eszközkultúra utolsó korszaká
nak új képviselője, hanem a század végén válságba jutott, de ha
nyatlásában is megújuló, majd népi iparművészetté alakuló somo
gyi pásztorművészetnek a hű tükörképe. A formai és szerkezeti 
gazdagság a díszítményre is jellemző. A századforduló évtizedei
ben uralkodó díszítőtechnikával, a domború faragással ékesítik a 
legtöbb darabot. Miként a korszak többi pásztorfaragványán, a 
gyufatartókon is szórványosan előfordul a geometrikus mintával 
párosuló vésés és faragás. A szaru gyufatartókat karcolt és sárgított 
minta díszíti. Elvétve előfordul a spanyolozás. A XX. századi ne
ves faragók eladásra szánt gyufatartói változatosabbak, Boszkovics 
János Buzsákon sorozatban készíti a spanyolozott, Kálmán István 
a karcolt szaru, if). Kapoli Antal a domború faragású darabokat. 

32. Gyufatartó. Pattintás 
fedelű. Domborúan faragott 
cserfaág díszíti. Készítette iß. 
Kapoli Antal az 1920-as 
években Kopaszhegypusztán. 
RRM 4930. 
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Pipaszárak 

33. Pipaszárak. 
a.) Domború virág és bütykös 
díszítmények. RRM 7123. 
b.) Spanyolozott virágokkal. 
Készítette Kálmán István 
juhász Kopárpusztán, 1930 
körül. RRM 9687. 

A pásztorábrázolásokról leolvasható, hogy kedvelt szórakozás 
volt a pipázás, mivel a hosszú szárú pipák nélkülözhetetlen tarto
zékai a betyár és pásztorfiguráknak. (1. ábra) A cseréppipákat, 
küpipát a vásárokon vették. A drágább tajtékpipát megrendelték. 
A fapipa faragása ideiglenes megoldás lehetett, ezzel szemben 
maguk faragják a pipaszárakat. (33. ábra) Mogyoróvessző, körte, 
kecskerágító és meggyfa vékony egyenes hajtása volt az alap
anyag. A pipaszár hosszú, az átlag mérete 30 cm, de némelyik el
éri a 60-70 cm-t, az átmérő csak ujjnyi vastagságú. A szár egye
nes vagy enyhén ívelt. A pipaszár egyik végére csontszopókát, 
csutorát csavarnak, vagy a kívánt formára faragják. A másik végét 
vékonyabbra faragják, ezt illesztik a pipába. 

Sok pipaszárat ékesít spanyolozott, karcolt, vagy domborúan 
faragott minta. A díszítmény szerkezete a botokéra emlékeztet. 
Faragott gyűrűk és spirálisan vezetett virágindák díszítik a leg
több darabot. A keskeny felület ellenére előfordul az emberábrá
zolás. A díszítményt a pipa felőli végétől indítják, hogy a szemlé
lő álló motívumot lásson. 

A karcolt faragványokon olyan pipaforma is látható, amit tár
gyi anyaggal nem tudunk dokumentálni. A hosszú szárú pipákkal 
szivart szívnak. (59. a. ábra) Hasonló célt szolgál a rövid, némileg 
hajlított szivarszipka. 

Hangszerek 
A „müvészkedo pásztorok" repertoárjába beletartozott a hang

szerkészítés. A bodzafa furulya, furugla, tilinkó faragását és cifrá-
zását már a „faragó iskolában" kisbojtár korukban megtanulták. A 
bot furugla és a hosszú furulya, hosszi furugla, citera, a duda és a 
kürt számít még pásztori hangszernek. 

A hangszerek közös jellemzője, hogy a hosszú hengeres felüle
tüket a bothoz és a pipaszárhoz hasonlóan osztják és díszítik. A 
pásztorfaragványokat díszítő mulatójelenetek gyakori szereplői a 
furulyán (31. ábra) és a hosszi furuglán játszó pásztorok (19. ábra) 
és a hegedülő cigányok. 

A marhaszarvból faragott kürt használatáról kevés adattal ren
delkezünk, a falusi kondások és csordások kürtjellel, vagy ostor-
pattogtatással jelezték az állatok reggeli indulását. A díszes kürtök 
ajándékok vagy emléktárgyak, (34. ábra) mint például a vonuló 
betyárbandával díszített somogytarnócai kürt, amit a századfor
duló idején egy faragópásztor adott ajándékba gróf Széchenyi Fe
rencnek. (56. ábra) 
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34. Kürt. Karcolt, sárgított. 
Készítette if]. Карой Antal 
Somogyhárságyon, 1930 kö
rül. RRM 10073. 

Óraláncok 
A XIX. század végén a pásztorfaragványok sora kiegészül az 

óralánccal, (35. ábra) amit ünnepnapokon viselnek. A készítését 
ugyanaz a polgári hatás ösztönzi, mint az óratok formájú tükrö
sök faragását. Az alapanyaga marhaszarv, kosszarv, és marha
csont. Az óralánc az úri-polgári környezetben használatos díszes 
fém óraláncok formáját utánozza. A pásztorfaragók ötletességét 
dicséri, hogy szaruból és csontból mutatós ékszert tudtak készí
teni. A felhasított szarvat főzéssel puhítják és préselik, csíkokra 
vágják. Az alapanyag előkészítésének egyszerűbb módja is járha
tó, a szárazon csíkokra fűrészelt szarut több napig áztatással pu
hítják. Az utóbbi eljárásnál a szaru elemek enyhén ívelt formájú
ak lesznek. A puha csíkokból faragókéssel vagdalják ki a szüksé
ges formákat. 

Minden óralánc két végén egy-egy akasztó karika van, az 
egyikkel a mellény gomblyukába akasztják a láncot, a másikhoz 
az órát erősítik. A lánc lehet egy, két vagy háromsoros. Az akasz
tó lyukakhoz a láncokat csipkézett szélű lapokkal kapcsolják. A 
láncsorokat még néhány helyen különböző formájú csipkés lapok 
kötik össze. Maga a lánc két-három cm hosszú, két végén átlyu
kasztott lapocskákból áll, amit pici szarukarikákkal fűznek össze. 

Az óraláncok igazi ékességei azok a függők, amelyeket a na
gyobb méretű kapcsoló tagokhoz erősítenek. Ezek csontból vagy 
a szarv tömör hegyéből faragott apró körplasztikák, a többségük a 
XIX. század végének kedvelt motívumelemei. A leggyakoribb 
dísz a makk, csizma, kosfej vagy az egész állat, kulcs, lakat, balta. 
A formájuk emlékeztet a bárányszoktatók formájára. Kedveltek a 
lapos változatok is, kerek virág, tulipán, szív és különböző kicak-
kozott mértani formák. A nagyobb felületeket karcolt vagy spa-
nyolozott vonalak díszíthetik. Néhány óralánc az egyik végén ki-

35. Szaru óralánc makkos 
függőkkel. Készítette Beck Ist
ván juhász a XX. század ele
jén. Somogyszob. 
RRM 80.66.1. 
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36. Faragott bárányjelek. Ka
nál, kés, csengő, sajtár, ivóko
bak és hegedű forma. Készül
tek 1912 körül. RRM 5373. 

37. Tóth Mihály faragó szer
számai. Felsosegesd, 1982. 
Lantos Miklós felvétele. 

egészülhet egy nagyobb függővel. Az óraláncok mérete változó, a 
hossza elérheti a 40 centimétert. A készítése nagy szakértelmet 
igényel, ennek ellenére a XX. század elején a faragók többsége 
megpróbálkozik vele. Az óralánc faragásával felhalmozódott ta
pasztalatot a népi iparművésszé lett faragók, csont és szaru éksze
rek készítésére használják. 

Apró faragványok 
A kusztorának nevezett zsebkés is pásztorfaragvány, formája és 

szerkezete a zalai kusztorákra emlékeztet. A pengéjének éle íves, a 
foka egy nagy szögben megtörik. Széles rézgyűrűvel fogatják a fá
ból vagy csontból faragott nyélbe, aminek a formája változatos, 
spanyolozott, karcolt és faragott virágminták díszítik, amit geo
metrikus gyűrűk határolnak. 

A bárány jeleket, vagy szoktatókat a juhászok faragják, mind
egyikből két darabot készítenek. Elléskor használják, a kisebbet a 
bárányra, a nagyobbat az anyjára kötik. A faragványok a pásztori 
és paraszti szerszámok formáját idézik. (36. ábra) 

A pásztori felszerelésbe még igen sok apró faragvány beletar
tozhat, amiket csak kivételes esetben díszítenek. A fakanalat, az 
apró falapocskákból egymásba fűzött bogrács tartókoszorút és a 
faragók szerszámkészletét is a célszerűség és nem a művészi érték 
jellemzi. (37. ábra) Az apró faragványok készítése a pásztor szá
mára a faragó iskolát jelenti. 

A pásztorélet XIX. századi eszköztárában mint láttuk, vannak 
olyan edények és szerszámok, elsősorban jószágterelők, melyek 
már az előző századokban is léteztek. Intenzív, többirányú hasz
nálatuk formagazdagodással jár együtt. Egyedül a kanászbalta ké
pez kivételt. A makkoltatás visszaszorulása, a betyárvilág megszű-
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nése és a hatósági tiltás együttes hatására a balaska, fegyverként is 
funkcionáló fémfejű bottal együtt kikerül a használatból. A szá
zadfordulón néhány évtizedig a faragók még készítik a túldíszített 
változatát, mivel a balaska a népművészet felfedezői számára egy 
ideig a somogyi kanász- és betyáréletet szimbolizálja. A terelő 
eszközök külső megjelenése a faragódivatnak megfelelően válto
zik, egyszersmind hordozója olyan díszítőtechnikának és mintá
nak is, ami a faragás reprezentáns tárgy fajtáiról hiányzik. Feltűnő, 
hogy a marhaszarvból és kobaktökből készült edények, ivópoha
rak és terelőeszközök csak néhány évtized késéssel, az 1850-60-as 
években válnak a faragóstílus igazi hordozóivá. 

A második csoportba azok az eszközök tartoznak, melyeknek 
használata és készítése átível a századon, ugyanakkor nem kap
csolható kizárólag a pásztorsághoz. A borotvatartók és az ajándék 
céljára faragott mángorlók különleges szerepet játszanak a pász
torművészetben, mivel rajtuk jelenik meg a XIX. század elején az 
a sajátos faragó művészet, amiből a XIX. század közepén a be
tyárábrázolásokban és a spanyolozásban gazdag stílus kivirágzik. 

A harmadik körbe azok az eszközök tartoznak, amelyek a XIX. 
század második felében újításként részben úri-polgári hatásra ke
rülnek a pásztortarisznyába. A tükrös 1840 után gyorsan népszerű 
lesz, 1840 és 1860 között kialakult formagazdagsága mutatja, hogy 
a faragók és használóik egyaránt különleges figyelemben részesí
tik. A gyufatartó és az óralánc átvétele 1880 után a polgári eszköz
tárból, a századvégi faragókat ért külső hatás következménye. Ke
vésbé alkalmasak a napi használatra, a faragópásztorok a technikai 
képzettségük és a faragó tudásuk elismerését kívánják kiváltani ve
lük a pásztortársak között, ugyanakkor alkalmasak a „pásztori'" fa
ragást megjeleníteni a népművészeti árut vásárlók körében. 

A pásztorművészeti stílus kialakulása 
(1830-1840) 

A korai somogyi faragványok, például az 1805-ből származó 
borotvatok (38. ábra) még valószínűleg nem pásztorfaragás, rozet-
tás díszítménye jól beilleszthető abba a paraszti faragó stílusba, 
melynek dokumentumai végig fellelhetők a XVIII. századtól a 
XX. század elejéig a paraszti faragások között, mindenhol az or
szágban. A somogyi pásztorok faragóművészetének első évszá
mos dokumentumai, a spanyolozott virágokkal díszített borotva
tartók és mángorlók az 1830-as évekből származnak. Az 1830-ban 
faragott mángorló (39. ábra) virágos motívumai és a szívekből in-
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38. Borotvatok. Faragott, ro-
zettás. „Rorik Imre írta Bij 
1805 dik". Paraszti faragás. 
Csoknya. NM 95130. 



39. Mángorló. Faragott, 
szívekből induló keretbe fog
lalt rozettákkal díszítve. Fel
irata: „1830". RRM 7162. 

dúló rozmaringkoszorúval körülvett rozettás díszítményének a 
szerkezete már emlékeztet a későbbi faragványok némely díszít-
ményére. A formája, szerkezete és a virágmintája az 1831-ben fa
ragott és spanyolozott borotvatokot (40. ábra) már egyértelműen 
a pásztorművészet kezdetéhez kapcsolja. 

Az 1832-ben készült spanyolozott mángorló (41. ábra) egymás
ra épülő, egymásból induló virágdíszítménye és a szintén 1832-
ben faragott szép formájú borotvatok (42. ábra) rokon mintájának 
a szerkezete és barokkos virágformái csak időnként térnek vissza 
jelentős mértékben átalakulva. 1832a reformkor emlékezetes éve, 
amikor a nemzeti érzés hullámai már magasra csapnak Magyaror
szágon. A borotvatok címerábrázolása a később oly gyakori motí
vum első, jól sikerült próbálkozása. A teljes kompozíció a kiter
jesztett szárnyú és lábú sasos címer stilizálása. 

Az 183l-es és az 1832-es borotvatokok faragói a kezdeti lépése
ket teszik a spanyolozás technikájának alkalmazásában. A motí
vum vékony vonalaiba rakják a viaszt, a nagyobb felületek spa-
nyolozásához hálószerűén faragják a felület és a háló vonalait spa-
nyolozzák, néhány helyen ezért csipkehatást kelt a minta. Később 
a hálót elhagyva részben aláfaragással oldják meg azt a problémát, 
hogy a nagyobb spanyolozott felületből ne peregjen ki a viasz. Az 
1830-as évek végéig a piros színt használják, amit feketébe hajló 
kék kontúrozással élénkítenek. 

A fejlődésre nagyobb hatást gyakorolnak azok a faragók, akik 
az 1834-ben (43. ábra) és az 1839-ben (24. ábra) készült borotva
tartókat faragták. Az egyszerű vázából indított virágtő később 
szinte a leggyakrabban ábrázolt motívum lesz a faragványokon. A 
virágtő felépítése sokat változik amíg eljut a szimmetrikusan fel
épített, közepén nagy virágos motívumig. Az egyik sarokból indí
tott hullámos vonalvezetésű viráginda viszont az oldalmezőkre és 
a szél díszítményekre szorul. Uralkodó szerepét a hengeres felü
letű faragványokon tartja meg. A geometrikus motívumok helye 
a spanyolozott faragványokon a széldíszítményen van. 

40. Borotvatok. Spanyolozott, 
virágmintás. Felirata: „1831". 
Somogyapáti. 
RRM 74.12.3. 
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A tapsonyi borotvatok (43. ábra) formája és a díszítményének 
szerkezete azonos a jelenleg legkorábbról ismert betyárábrázolás
sal díszített kaposvári borotvatartóéval, ami 1830-ban készült. A 
Rippl-Rónai Múzeumból betörés során eltűnt darabra is a betyár 
lába alá az 1830-as évszámot írta a faragó. A párját Malonyay De
zső közli. (44. ábra) A két fedél díszítménye között minimális az 
eltérés. A virágbokrot nem kerek virágok, hanem apró tulipánok 
díszítik. Rövid cifraszűr, felhajtott, széles karimájú, magas tetejű 
kalap, hímzett gatya és hosszúszárú pipa van az alakon. Feltehe
tően Kosa József pásztor munkája, akit Malonyay „tőrjei régi pász
tornak" nevez. (MALONYAY D , 1911. 287.) 

A Somogyban is megfordult tehetséges faragók közé tartozott 
Németh Mihály, akinek egy lovas betyárral díszített híres tükrö
sét a Zselicségben gyűjtötte 1898-ban Herman Ottó. A 45. áb
rán látható tükröse 1840 táján készülhetett. Sajnos ennek a farag
vány nak is csak a Gönczi Ferenc által készített rajza maradt meg. 
A faragó személyét ezért bizonytalan meghatározni, de abba a fa
ragókörbe tartozhatott, amelyikbe Kosa és Németh is. Több szál 
kapcsolja össze ezeket a faragókat, a szabad pásztorélettel való 
kapcsolat, a börtön és néhányukat a betyárokhoz, például a Sobri 
Jóskához fűződő személyes viszony. A börtönben úgy tűnik lehe
tőségük volt faragással tölteni az időt, ennek lesz a következmé
nye egy olyan közös faragóstílus kialakulása, melyet kóborlásaik 
során elterjesztettek a Dunántúl nyugati és déli területein. 

A faragványaik között a mángorlók és a borotvatokok mellett 
fontos helyet kap a tükrös. Az első darabok négyszögletes, kihúz
ható fedelű lapos dobozok. A formájuk és a felépítésük szinte kí
nálja a jellegzetes díszítményfelosztást, a főmezőre és szegélyke
retre bontást. A tükrösökön hosszú ideig divat lesz ez a mintael
rendezés. A mángorlóikon is széles keretminta határolja a kom
pozíció különböző egységeit. 

Tovább fejlesztik a spanyolozás technikáját. Megoldják a na
gyobb felületek színezésének a problémáját. Nemcsak a motí
vumelemek belső részét színezik, hanem a keretminta hátterét is. 

41. Mángorló. Spanyolozott, 
virágokkal díszítve. „1832". 
Kaposvár. RRM 65.346.1. 

42. Borotvatartó. Spanyolo
zott, címerrel és virágokkal 
díszítve. Felirata: „1832". 
Nagydobsza. NM 16631. 
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44. Borotvatartó. Spanyolo-
zott betyár alakkal díszítve. 
Kosa József munkája 1830-
ból. MALONYAYD., 1911. 
III. k. IX. t. 1. rajza alapján. 

43. Borotvatok. Spanyolozott virágmintájú. Felirata: „1834". Tapsony. 
RRM2313. 

45. Tükrös rajza. Betyárok találkozása, piros, fekete és sárga színű. Spa
nyolozott. Készült 1840 táján. RRM 10076. 

Egyre több színt alkalmaznak, de visszafogottan élnek a színek 
adta lehetőséggel. 

Mintaszerkesztésüket a pontos szimmetria határozza meg. A 
virágmotívumaik között legtöbb a szívből és a kétfülű vázából in
duló virágtő. A négyzetes mezőkbe helyezett emberalakos motí
vumaik háttere üres, csak az alakok néhány jelképes kiegészítője 
és a díszes öltözék teszi változatossá és színessé a kompozíciókat. 
A tükrösökön többnyire két alak, a mángorlókon általában három 
szerepel. A páros motívumon a leány virágcsokrot nyújt a puská
val, baltával esetleg pipával ábrázolt betyár felé. A másik páros 
motívum két betyár találkozását szimbolizálja. A három vagy 
több szereplős jelenet témája a mulatozás. Ritkábban ábrázolt 
szereplő még a pásztor a báránnyal, valamint a betyár és pandúr 
találkozása. A motívumaik közé tartozik a stilizált oltár, ami két 
gyertya és a közéjük helyezett szentségtartó. 
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Az új stílus elterjedése (1840-1860) 
A faragóstílus egyre népszerűbb lesz Somogyban. A legtöbb 

elemét erős szálak fűzték a korábbi faragó hagyományhoz, nem 
okozott nehézséget például a spanyolozás továbbfejlesztett válto
zatainak és a mintaszerkesztésnek az átvétele. A tükröst is hamar 
megkedvelték, az elterjedése formai és szerkezeti sokszínűséget 
eredményezett, ugyanakkor végig megőrizte reprezentatív jelle
gét. A betyárábrázolások csak az 1860-as években foglalják el 
méltó helyüket a somogyi pásztorok mintakincsében. Egy 1846-
ban készült spanyolozott mángorlón (46. ábra) a vázába helyezett 
virágtő és a női figura már a stílus hatását mutatja. Tovább él az 
1830-as évek egyszerű stílusa is, azonban a virágok sokkal válto
zatosabbak. 

Az 1853-ban készült borotvatartó díszítménye a megszülető új 
stílus szép előfutára. (47. ábra) A faragója, Zámbó Vendel egy
aránt használja a motívum felépítésében a kezdeti évek eredmé
nyeit és az 1840-es évek újításait mind a technikában, mind a fe
lület beosztásban. A főmezőben több színnel spanyolozza a vázá
ból induló virágtövet, a szegélymintán viszont a hátteret. Új 
elemként megjelenik a madár a virágtő két oldalán, és a csúcsán 
egy bagoly. 

Zámbó Vendel nevét a MOS LIDINEK faragott mángorlója 
őrizte meg. (48. a-b. ábra) Az ajánláson a készítés helyét, Kapos
várt és az időpontját, 1853-at is feljegyezte. Karcolással díszítet
te, ami Zámbó egyik újítása, a somogyi faragók körében majd 
1870 után terjed el. A karcolás természetesen nem új felfedezés, 
csak a dunántúli pásztorművészetben történő tömeges alkalma
zása új jelenség. Zámbó a technikának két változatát alkalmazza, 
a felső motívum körvonalait és belső részeit karcolja, az alsó mo
tívumnál a hátteret tölti ki karcolt vonalakkal. Majd Hodó József 
munkáin látható hasonló megoldás. A két faragó között más ösz-
szefüggés is felfedezhető. 

46. Mángorló. Spanyolozott, 
vázába helyezett virágtő és 
női alak díszíti. Felirata: 
„ / 846 ". Felsőmocsolád. 
RRM2084. 

47. Borotvatok. Spanyolozott. 
Madaras, olaszkorsós virág dí
szíti, a tetején bagolyszerű 
madár. Felirata: „K. J. 1853 
R. /". Zámbó Vendel faragása. 
Taszár. NM 16553. 
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48. b. A mángorló részlete. 

48. a. Mángorló, karcolt vi
rág díszítéssel. Felirata: 
„MOS LIDINEK KÉSZI-
TETET KAPOSVÁRBAN 
ZÁMBÓ VENDEL CSI
NÁLTA 1853". Toponár. 
RRM 63.659.1. 

A legtöbb faragványán azonos elvek alapján szerkeszti a díszít-
ményt. Jellemző a páros madár elhelyezésének módja a virágtő 
két oldalán. Korai párhuzama Kaposvár környékén például a 
szennai festett mennyezetkazettás templomban látható több va
riációban. A faragó pásztorok díszítménykincsük gazdagítására 
több motívumot, például sellőt, oszlopot stb. átvettek a festőasz
talosok mintái közül. Zámbó jelentőségét mutatja, hogy techni
kai és mintaszerkesztési újításait, borotvatartó és tükrös formáit, 
madaras motívumait a későbbi faragók átveszik. Faragványainak 
lelőhelyei: Toponár, Csoknya, Taszár és Darány, elsősorban a 
megye középső részéhez köti működési területét. A Kaposvár ké
szítési hely - még ha netán börtön is - ezt a feltevést erősíti. 

Virágkor (1860-1900) 
Az 1860-as évektől a századfordulóig tart a somogyi pásztor

művészet legszebb korszaka. Először a tükrösök majd a sótartók, 
és a század utolsó éveiben a gyufatartók között találjuk a legszebb 
faragványokat. Tovább fejlődik a spanyolozás, a hetvenes évek
ben a karcolás és sárgítás, a kilencvenes években a domború fara
gás válik divattá. Az újabb technikák nem szorítják ki a régebbie-
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ket. Gyakran akár egyetlen faragványt többféle módon díszíte
nek. Néhány gazdagon dokumentálható faragóegyéniség munká
ján megfigyelhető az újabb technikákkal történő sikeres vagy si
kertelen ismerkedés, és az a különbség, ami a díszítmény összha
tásának megváltozását eredményezi. 

Az 1850-es évek eredményének folytatásaként a virágmotívu
mok lesznek a leggyakoribb díszítmények a somogyi faragáso
kon. A reneszánsz eredetű olaszkorsós motívum számos forma
változaton megy keresztül, a tartóedény, a virágtő felépítése és a 
virágformák sokat változnak. (54-55. a-b. ábra) A szívből induló 
virágtő (3. ábra) hasonlóan kedvelt, alkalmasabb a négyszögletes 
mező átlójára szerkesztett díszítmény indítására. A virágból, pél
dául tulipánból indított virágtövek inkább az oldalmezőkre, szél-
díszítményekre kerülnek. (27. ábra) 

Egyre több díszítmény en szerepel a madár, (47. ábra) a páva és 
a szarvas egy virágtő két oldalához helyezve, (16. ábra) majd a vi
rágágat szájában tartó változatban. (55. a. ábra) Mindegyik motí
vum a keresztény művészet közvetítésével érkezett a magyar 
népművészet mintakincsébe. A virág és az állatmotívumok egy
kor a díszítő szerepük mellett jelképi funkcióval is rendelkeztek. 
Jelképként való tudatos alkalmazásuk néha tetten érhető, példá
ul, ha egy-egy kompozíció fő vagy mellékszereplőiként megje
lennek. Például a 49. ábrán látható állótükör formája és díszítmé-
nyének felépítése és szinte minden egyes motívuma jelképi értel
mű. A tükröt Berta János pásztor egy családi esemény alkalmá
val ajándékozta a taszári plébánosnak 

Az 1860-as években széles körben elterjednek a dunántúli 
pásztorművészetet híressé tevő betyárábrázolások a faragók kö
zött. A folyamat bizonyára összefügg a híressé vált somogyi be
tyárbandák ténykedésével. A század végi feliratos betyárábrázo
lások bizonyítják, hogy a somogyi faragók valóban az 1860-62 
között garázdálkodó Patkó testvéreket, az 1867-68-ban ténykedő 
Juhász Andrást és társait, és a tíz évvel később elfogott Séta Pis
ta bandáját ábrázolják. 

A nyugat-dunántúli faragványok börtönt járt faragói már ko
rábban elkezdték a betyárábrázolások képrendszerének a kialakí
tását. A somogyi művészkedő pásztorok keze által válik teljessé a 
„szerelmes pár" ábrázolásának típus sora, és gazdagodik jelkép
rendszere. (29. ábra) Gyakori a szintén kétalakos „parolázó betyá
rok", vagy a „betyárok találkozásaként" is emlegetett jelenet. (18. 
ábra) A Somogyhoz köthető „vonuló betyárbanda" alapsémát szá
mos variációban feldolgozzák. (56., 68. ábra) Egyre több a sokala
kos jelenet. 

49. Allótükör. Spanyolozott, 
stilizált oltár díszítéssel. Fel
irata: „Berta János éljen 
1874". A taszári plébánosnak 
ajándékba faragta Berta János 
kanász. RRM 6978. 
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A szerelmespár kompozíciós sémája kiegészül harmadik sze
méllyel. Míg a pár az időtlenné vált kapcsolatot fejezi ki, a har
madik személy aktualizálja, konkrét eseményhez köti az ábrázo
lást. A többalakos jelenetek pillanatfelvételként eseményt rögzí
tenek. A pár mellett feltűnik a csábító harmadik személy. A fa
ragvány egyik oldalán a vonuló betyárok láthatók, a másikon már 
leányokkal mulatnak, (67. ábra) pandúrokkal találkoznak. Egy-
egy faragványon az egymás mellé helyezett motívumokkal, idő
ben egymás után történő, összefüggő jelenetsort idéz fel a faragó. 

A betyárábrázolás a nyolcvanas évek második felében még két 
újabb kompozícióval gazdagodik. Az egyiken az 1884-ben csen
dőrkézre került Savanyú József elfogását ábrázolják: a fa tövében 
ülő betyárt a csendőrök körülveszik. (66. ábra) A másik kompo
zíció a „vonuló betyárok-" szerkesztési sémáját követi. A minimum 
három alakos jelenetben a szuronyos csendőrök között megy a 
megkötözött betyár, vállán a puskája, az egyik csendőr magasra 
tartja a bűnjelként lefoglalt kanászbaltát. (71. a. ábra) A korszak 
végén már csak emlékként kezelik a témát. 

A somogyi faragók motívumai között ritka az egyedülálló nő 
ábrázolása. A pandúrok, később a csendőrök és a katonák a jele
netek résztvevőiként vannak jelen az egyes ábrázolásokon. A ka
tona címerőrként (69. ábra) és lovas huszárként is feltűnik. 

A pásztor és vadászábrázolásnak a képrendszere is kialakul. A 
terelőeszközét tartó pásztor és a foglalkozását jelképező állat, (1. 
ábra) illetve a puskás vadász, a kutyája és a menekülő állat alkot
ja a motívumokat. Mögöttük virágos indák vannak, ami hátteret 
jelképező fává is nőhet, melynek virágai közé makkok kerülnek, 
majd cserfává alakul a század végén. Ezzel egy időben a cserfale
veles, makkos ág az új divatú domború faragású gyufatartók 
egyik kedvelt motívuma lesz. 

Az önálló virágmotívumok általában háttérbe szorulnak, csak 
egy-két faragó mintakincsében őrzik az egykori pozíciójukat. A 
virágot szájában tartó szarvas, páva, galamb és a virágtő két olda
lára helyezett állatok motívumában mindig a virág a nagyobb 
méretű. A századfordulón ez a motívumcsoport is visszaszorul: 
eltűnik a virág, a szarvasok és a madarak ezen túl már csak 
önmagukban szerepelnek. 

A hazafias és a vallási motívumok is jelen vannak a somogyi fa
ragók képzeletbeli mintakönyvében. A század vége felé megsza
porodnak a címeres faragványok, a tehetségesebb faragók egyéni 
karakterű címerformákat alakítanak maguknak, melyről könnyen 
felismerhetők a faragványaik. A kilencvenes években kiadott és a 
parasztság körében is terjedő hazafias hangulatú kiadványok ha-
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tására, a történelmi személyek és események ábrázolására is egy
re több példát láthatunk. (74. ábra) 

A korszakra a jelképes ábrázolási mód a jellemző. Az ember
alakok öltözéke jelzésértékű. A kiegészítő és a háttérmotívumok
nak, az alakok beállításának jelképes tartalma van, amit bizonyí
tanak a századvégi faragványokra írt, motívumokat értelmező 
feliratok. A kilencvenes évektől egyre több jelét tapasztaljuk az 
ábrázolásmód megváltozásának. A faragvány okon a jelkép helyét 
átveszi a környezet stilizált ábrázolása, a fák, a virágok, a legelé
sző állat, melyek az állandóság helyett a pillanatot ábrázolják. A 
pásztorművészet egyik összetevője, a kiforrott tárgyforma, a köz
napi eszközöket éppúgy jellemzi, mint a díszítéssel ünnepivé 
emelt pásztorfaragványt. 

Faragóegyéniségek, faragókörök 
(1860-1900) 

Xantus János 1872-73-ban és 1888-89-ben, Herman Ottó az 
1890-es években több alkalommal vásárolt díszes pásztor holmit 
a somogyi faragóktól az 1873-as bécsi világkiállításra és az 1896-
os ezredéves kiállításhoz. A pásztorművészetre irányuló figyelem 
ellenére az alacsonysorsú alkotó személye homályban maradt. A 
faragók többségének a neve még ma is ismeretlen, a művészi te
vékenységük csak az emlékanyaguk vizsgálatával ismerhető meg. 

A faragás állandó gyakorlásával kibontakozik az alkotó egyéni 
stílusa, aminek a jellemzője, hogy tökéletesen illeszkedik a táji 
stílusba, ugyanazokat a tárgytípusokat, díszítő technikákat és 
motívumokat alkalmazza, de egyéni módon átformálja a hagyo
mányt, sőt a tehetségesebbek új elemekkel is bővítik, amit a tár
sak is megtanulnak. 

A legtöbb faragótól csak néhány sótartót, vagy tükröst isme
rünk, néhánynak az emlékanyagában sokféle eszköz megtalálha
tó, mások bizonyíthatóan csak néhány tárgyfajtára specializálód
nak. 

Egy külső-somogyi faragótól, akinek a nevét nem ismerjük, 
több évszámos, feliratos spanyolozott sótartó maradt meg. Felira
taik: „SIMON GYÖRGY 1867," „MÜLLER JÁNOS 1872." A 
faragó mestere a spanyolozásnak és igen jó a formaérzéke. A mo
tívumok hátterét spanyolozza, ezért kisebb virágmotívumokkal 
díszíti a sótartók palástját, amit szokatlan módon függőlegesen, 
vagy vízszintesen bont kisebb mezőkre. (50. ábra) Néha a szaru-

50. Sótartó, virágmotívu
mokkal díszítve, a háttere spa
nyolozott. Felirata: „SIMON 
GYÖRGY 1867". Külső-So-

RRM 10775. 
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51. a. Sótartó. Spanyolozott, 
páros madár díszíti. Felirata: 
„1869 BODA JÁNOS", aki 
valószínűleg a faragó. Len
gyeltóti. NM 13526. 

51. b. A sótartó másik oldalát 
rozmaringgal övezett címer 
díszíti. 

52. Sótartó. Spanyolozott, 
olaszkorsós virágdísszel. Valkó 
István faragta az 1890-es 
években. Lengyeltóti környéke. 
RRM4174. 

edények fából faragott spanyolozott fedelére kosfej alakú fogót 
farag. A mintaszerkesztése nem talál követőkre, azonban az állat 
alakú fedél gyakran feltűnik Mernye és Lengyeltóti környékén. 

Ezen a vidéken működött az a faragó, akinek a neve még bi
zonytalan, talán „BodaJános." 1869 és 1870-es évszám szerepel a 
faragványain. Ügyes mestere volt a célszerű formaalakításnak. 
Kis fogóval ellátott fedéllel záródnak az erősen lapított oldalfalú 
sótartói. (51. a-b. ábra) Kedveli a rozmaringos keretdíszítményt, 
aminek a hátterét spanyolozza, a főmezőkben a mintát színezi, 
amit kisméretű motívumelemekből épít fel. Gyakran választja a 
címermotívumot, kerekded formájú, amit félrecsapott kalapként 
díszít a korona. Páros madarai beleolvadnak a virágbokorba. 

Mecseki János, Orci környéki kanászt a kiváló színérzéke és a 
technikai tudása miatt a spanyolozás egyik legnagyobb mesteré
nek tekinthetjük. (17., 25. ábra) Gondosan díszített tükröseit va
lószínűleg nem pásztori használatra szánta. Az 1880-as években 
divatos betyárjelenetek és a hajladozó virágágak helyett, szim
metrikusan elrendezett virágcsokrokkal díszíti faragványait. (53 
a-b. ábra) A festett bútorok hatását tükrözik a virágformái. A kö
zépső nagy motívum alá tükörképszerűen, párosan váltogatva he
lyezi el a rózsákat, tulipánokat, liliomot és nefelejcset. A virág
szirmok belső részét felbontja és különböző színűre spanyolozza. 

Valkó István, tótgyugyi pásztor is abba az alkotói csoportba 
tartozik, amelyik még az 1890-es években is a régi virágos, spa
nyolozott mintákat kedveli. Kísérletezett a domború faragással 
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is, de nem sikerült kialakítani az összhangot a díszítmény és a 
technika között. Jellegzetes motívumának tekinthető az 52. ábrán 
látható olaszkorsós virágtő. A sótartók fedelét plasztikusan fara
gott állatalakokkal díszíti. A kosfej (54. ábra) formája letisztult, 
feltehetően többször megfaragta, talán ő is készített kosfejes ju
hászkampókat. Ezzel szemben a kutya (52. ábra) formája egyedi, 
naiv próbálkozásnak tűnik. 

53. a. Tükrös, spanyolozott 
virágdíszítménnyel. Felirata: 
„ 1881 ". Mecseki János farag
ta. Mernye. NM 16516. 

53. b. A tükrös másik oldala. 

54. Sótartó. Spanyolozott vi
rágtő díszíti. Fedelén páros 
kosfej fogó van. Alján felirat: 
„Valkó István csinálta 1891-
ben Ke Ist. É". Lengyeltóti. 
NM 13313. 
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55. a. Tükrös. Spanyolozott, 
virágágat csőrében tartó páva 
motívummal. Készítette „Ko
csis György " 1865 körül. Inke. 
NM 134323. 

55. b. A tükrös másik oldalát 
mulató pár díszíti. 

56. Karcolt kürt kiterített 
rajza. Somogytarnócai faragó 
készítette az 1890-es években. 
MALONYAYD., 1911. III. 
k. 276. képe alapján. 

A belső-somogyi pásztorfaragványok között elhatárolható egy 
olyan sótartó és tükrös sorozat, ami vagy egy alkotótól származik 
vagy olyan faragóktól, akik egymással szoros kapcsolatban állnak, 
mivel a faragványaik között alig létezik különbség. A sorozat leg
korábbi darabja 1865-ben, a legkésőbbi 1903-ban készült. A soro
zat első csoportjának, az 1865-74 között készült spanyolozott tük
rösöknek az alkotója a faragókör meghatározó egyénisége. A má
sodik részébe az 1874 és 1903 között készült karcolt tükrösök és 
sótartók tartoznak. A spanyolozott tükrösöket Inkéről és 
Erdőcsokonya Felsőgyörgyös pusztájáról gyűjtötték. A karcolt fa
ragványok Erdőcsokonyáról, Henészről, Iharosról és Mernyéről 
származnak. A lelőhelyük Mernye kivételével bizonyára össze
függ a faragó egykori működési területével. Mernye olyan kuta
tópontja volt Herman Ottónak az 1890-es években és Madarassy 
Lászlónak az 1930-as években, ahová távolabbi vidékek pásztorai
tól is bekérték a faragványaikat. 

Körmös zárral csukható, fordítható fedelű kerek és széthúzható 
fedelű szögletes tükrösei, valamint csuklópántos, kitámasztható fe
delű spanyolozott tükrös dobozai ismertek. A 55. a-b. ábrán látha
tó tükrös mintaszerkesztése jellemző a faragóra. A pávás motívu
mot ebben a formában elsőként használja a pásztorművészetben. 

A szerelmespár ábrázolásának három típusát alkalmazza: a ha
gyományos bokrétást és a borospoharat a magasba emelő változa
tot, (55. b. ábra) és az újításnak tekinthető egymásba karoló párt. 
A figuráinak öltözéke tükrözi az 1830-as évek óta bekövetkezett 
nagy viseletváltozást. A férfi és női alakjain megtaláljuk azokat a 
jelképes elemeket - attribútumokat -, amivel a XIX. századi pász
torművészetben a foglalkozást megjelenítik. Például a puska és a 
lőportartó az alak betyár voltát igazolja, a kalapviselet, a bajusz és 
a kupakos nagy pipa a férfiasságát hangsúlyozza. A párok fölé és 
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mellé virágos és madaras motívumokat helyez, újdonság, hogy a 
környezetet egy-két szomorúfűzre emlékeztető famotívummal 
jelzi. A kompozíció a népdalokból is ismert „szerelemkertjének" -
a szép természeti környezetben enyelgő szerelmespár - jelképek 
segítségével történő képi ábrázolása. 

A háttér díszítésére és ezzel szoros összefüggésben a spanyolo-
zás további finomítására az elsők között tesz kísérletet. A karcolás 
bevezetését készíti elő egy technikai újítással: rövid, vékony vo-
nalkákkal veszi körül a virágmotívumok körvonalait. A karcolt fa-
ragványokon, amiket lehet, hogy nem maga, hanem egy tanítvá
nya készített, újabb motívumok is feltűnnek, például a betyárban
da egymás mögött sorakozó alakjai, a virágágat szájában tartó 
szarvas és a vadász, puskával és a kutyájával, az oldalmezőkön, 
majd a főmező díszei között a címerállat pózában ábrázolt két lá
bon álló hímoroszlán. 

Az előző sorozat karcolt faragványainak stílusához rendkívül 
közel áll annak a somogytarnócai faragónak a stílusa, aki gróf 
Széchenyi Ferenc vadászkürtjét díszítette. (56. ábra) (MALO-
NYAY D., 1911. 283.) A faragó feltehetően Somogytarnóca, 
Erdő-csokonya és Barcs körzetében élhetett. Az előző sorozathoz 
képest eltérések tapasztalhatók a nők öltözékében, feltűnően jel
legzetes a férfiak pipája. A virágmotívumokra a túlburjánzó levél
zet és a szokatlanul elosztott apró virágok a jellemzőek. A faragó 
a karcolt motívumait spanyolozással (18. ábra) vagy választóvíz
zel történő sárgítással (55. a. ábra) színezi. 

A három sorozatot a hasonló stílus mellett a Kocsis György 
név is összeköti, amit két sótartó dokumentációja tartalmaz, az 
egyiket a tarnócai kürt faragója készítette, a másikat a karcolt só-
tartók faragója, ezért ma még eldönthetetlen, hogy a „Kocsis 
György " név melyik faragóval azonos. 

57. Sótartó. Karcolt és sárgí-
tott, oroszlános címerrel. A 
tarnócai kürt faragója készí
tette az 1890-es években. 
Erdőcsokonya. 
NM 51.31. 315. 

58. Sótartó. Karcolt, sárgí-
tott. Szerelmet jelképező pá
vát és virágot magasra emelő 
pár díszíti. Felirata: „1899". 
Berzence környéke. 
NM 46135. " 
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A „Kocsis György" név mögött rejtőző alkotók mellett ebbe a fa
ragókörbe tartozik egy berzencei faragó. A karcolt, sárgítással szí
nezett sótartóit a század végén készítette. Stílusára jellemző, hogy 
csapott arcú zömök alakjait csak profilból ábrázolja, arcélüket fel
tűnően elrajzolja. (58. ábra) Egyéni motívuma a legyező formájú 
virág, a rombuszformával összekapcsolt tulipán és makk. Az állat
motívumai, a virágot szájában tartó páva, szarvas és a tükörkép-
szerűén elhelyezett szarvas pár (16. ábra) is sajátságos megfogal
mazást kap. Az alakos kompozíciók felépítésében is alkalmaz 
egyéni megoldást. A szerelmespár által magasra emelt páva (58. 
ábra) szerelmet jelképező, vagy hírül adó szerepe tagadhatatlan. 
(S. KOVÁCS I., 1987. 254.) 

„Szekeres György" és „Sz. Gy." monogram fordul elő annak az 
Erdőcsokonyához köthető faragónak a sótartóján, akit a legyező 
formájú virágcsokor a berzencei, a pipaforma a tarnócai faragóhoz 
köt. A faragványai közé tartozik egy azonos díszítésű sótartó so
rozat, amit feltehetően eladásra faragott. Két összefüggő szerelmi 
jelenettel díszíttette ezeket a darabokat. (59. a-b. ábra) Az egyik 
oldalon a pár nő tagja még a leányság jelképeit viseli: a fején pár
ta van, kezében rozmaringágat tart, a férfi kezében a szokatlan 
formájú pipa van. A másik oldal valószínűleg későbbi időpontot 
ábrázol, az asszony fején főkötő, kezében legyezőszerű virág van, 
a férfi a pipa helyett puskát tart a kezében. 

A faragókör további alkotókkal bővíthető, közéjük tartozik az a 
faragó, akinek a sótartói könnyen felismerhetők a szarvas motí
vum formájáról. (60. ábra) A századfordulón készült faragványa
in még keverednek a korábbi jelképes ábrázolásmódra jellemző 
megoldások és motívumok, de szembetűnő az az igénye, amely-
lyel erősen stilizált formában erdei jelenetet kíván bemutatni. Az 
erdőt egy vastagtörzsű makkos fa jelképezi. 
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59. a. Sótartó. Karcolt, sárgí-
tott. Jegyes párt ábrázol. 
„Szekeres György"faragta az 
1890-es években. Erdőcsoko-
nya. RRM 10782. 

59. b. A sótartó másik oldala 
ugyanazt apárt ábrázolja, de 
az asszony fején már főkötő 
van. 



Az „N J" monogramos faragó már nem tartozik a „Kocsis 
György" féle faragókörbe. Csak a monogramját ismerjük, valószí
nűleg azonos azzal a faragóval, akitol Xantus János 1888-ban, 
szülőfalujában, Csokonyán rendelt faragvány okát, lelőhelyként a 
Dráva vidékét jelölte meg. „NJ Csokonya 1888", és „NJ1888" fel
iratot írt rájuk a faragó. A későbbi néprajzi gyűjtések tovább bő
vítették a sokszínű emlékanyagot. 

Spanyolozott lófej es sétabotokat, makkos juhászkampókat, 
balaskákat, furulyákat, tükrösöket, borotvatartókat, karcolt szaru-
sótartókat és cifrázott kobak csutorákat faragott. Formai és tech
nikai szempontból sokoldalúan képzett volt. 

A spanyolozás több változatával, karcolt és barnított mintával, 
ónöntéses gyűrűkkel és körplasztikával cifrázta a terelő eszköze
it, melyek ezért a tartós használatra alkalmatlan ünnepi szerszá
mok. Sőt megkockáztatható az a feltevés is, hogy Xantus János 
rendelése miatt a túlzott díszítéssel a faragó bizonyítani akart. A 
spanyolozásnak minden változatát alkalmazta, nagyon sok színt 
használt. Ivócsanakját (21. ábra) csak spanyolozta, a borotvatar
tókon (27. ábra) és a tükrösén a spanyolozást karcolt és barnított 
mintával egészítette ki. A vizes kobakjait és a sótartóit karcolás
sal díszítette. 

Mintakincse változatos, a virágágat tartó állatok hiányoznak, 
de az egyik kampós botjára a juhász mellé jól sikerült kost fara
gott. Vonzódott a lovakhoz, talán csikós volt. A ló és a lovas a tük
rösén, (62. ábra) vizes kobakján, (61. ábra) és körplasztikaként sé
tabotjának kampóján is előfordul, mindig jól sikerült és arányos. 
A díszítményein gyakori a mulatójelenet két vagy többalakos 
változata, előfordul a betyárok találkozása és vonulása, de a fara
gó megbontja az eredeti motívum szerkezetét és megkísérli ter
mészetesebbé alakítani. A századvég tipikus faragójának tekint
hető. A belső-somogyi faragók közül ő az, aki igen sokáig ragasz
kodik a spanyolozáshoz annak ellenére, hogy ismeri és egyidejű
leg műveli a karcolást. Ismereteink szerint nem kísérletezett a 
domború faragással. A korai megrendelések után a nagy távolság 
miatt nem lett belőle ismert faragó. 

Kiss Istvánt meghatározó személyiségnek lehet tekinteni, a 
korszak egyik legtehetségesebb faragója. Zala megyei, de Belső-
Somogy nyugati részén is vállalt munkát, pásztor és erdőőr volt. 
A családi hagyomány szerint az 1880-as évek elején, kb. negyven 
éves korában abbahagyta a faragást. Faragványait erős szálak kö
tik Belső-Somogy nyugati és déli részén működő faragócsoport 
munkáihoz, különösen az inkei spanyolozott tükrös (55. a-b. áb
ra) faragójához, Kocsis Györgyhöz. 

60. Sótartó. Karcolt, barní
tott. Erdei jelenet betyárok
kal, szarvassal. Felirata: 
„1893". Henész. RRM3113. 

61. Karcolt ivókobak. Betyár
csikós a lovával. „N J" mo
nogramos faragó 1890 előtt 
készítette. Csokonya. 
NM 4479. 
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62. Tükrös. Spanyolozott, 
karcolt és barnított. Szerel
mespár, háttérben egy lovas le
gény. Felirata: „NJ 1888". 
„NJ" monogramos faragó 
munkája. Dráva-mente. 
NM 2578. 

63. Sótartó. Spanyolozott. 
Mulató párral díszítve. Feli
rata: „1875". Készítette Kiss 
István. Nemespátró. 
NM 134254. 

Karcsú, elegánsan öltöztetett emberalakjait szebben, lendüle
tesebben faragta társainál. (63. ábra) Virág és madár motívuma 
viszont kevésbé tetszetős. Aprólékos, szépen kidolgozott elemek
ből építi fel a díszítményt. 1875-ben készült sótartóján új elem
ként alkalmazza a mulató pár között az asztalt, ami a későbbiek
ben a mulató jelenetek állandó kiegészítője lesz. 

Balázs Vendel nevét Malonyay Dezső említi először, (MALO-
NYAY D., 1911. 130.) Iharosberényben született 1838-ban. Egy
korú lehetett Kiss Istvánnal, akit ismerhetett, mivel a díszítmé-
nyeiken igen sok stílusjegy tanúsítja az egymásra gyakorolt hatá
sukat. 1885 és 1895 között sorozatban készítette a finoman meg
munkált, spanyolozott tükrösöket. A Sági Mariska ballada tánco
ló jelenetével, Savanyó Jóska elfogásának ábrázolásával és mulató 
jelenetekkel díszíti a faragványait. Ez utóbbiak igen változatosak, 
a jelenetek tengelyébe állítja az asztalt, mellette ülnek és állnak 
szimmetrikusan elhelyezve a betyárok és a leányok, egyik kezük
kel poharat emelnek a magasba. (64. ábra) A jelenet mindig moz
galmas hatású, amit a lendületes kézmozdulat, a libbenő szalag 
ábrázolásával ér el. A tükröseinek egyik-másik oldalát virágágat 
tartó, fejét hátrafordító szarvas párokkal díszíti. A millenniumi 
ünnepi hangulatot tükrözi fellobogózott címer ábrázolása, (65. 
ábra) ami 1895-ben készült. 

A díszítmény előállításához többféle technikát alkalmaz egy
szerre. A hátteret piros színű viasszal tölti ki, a kiemelkedő vilá
gos minta néhány elemét, ritmikusan váltogatva, sötét színnel 
spanyolozza, fordított esetben a spanyolozott díszítményt kiegé
szíti karcolt elemekkel és háttérmotívumokkal, melyeknek a met
szés vonalát színezi. 
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64. Sótartó. Spanyolozott. 
Asztal mellett mulató párral 
díszítve. Készítette Balázs 
Vendel. Lengyeltóti. 
NM 13525. 

A pillanat megörökítőjének tekinthető az a faragó, aki valószí
nűleg az 1890-es évek elején sorozatban megfaragta Savanyú Jó
zsef elfogását. (66. ábra) A jelenet középpontjában egy fa előtt ül 
Savanyú. A csendőrök két oldalról a betyár felé hajolnak, az egyik 
a karját fogja, a másik fenyegetően Savanyú felé fordítja fegyve
rét. A figurák arca, öltözéke, felszerelése rendkívül részletező és 
hiteles. A három alakot sötét színű spanyolviasz berakással élesen 
kiemeli, az erdőt jelképező karcolt háttér alig látszik. Fontosnak 
érezte a jelenet magyarázatát, mert piros viasszal a jelenet fölé ír
ta „SAVANYÓ JÓZSEF ELFOGÁSA". 

A századforduló faragói közül a mozgás érzékeltetésével a való
sághű ábrázolás egyik lehetőségét mutatta meg a tükrös faragója. 
A jelenet felveti az előkép használatának kérdését. Lehetséges, 
hogy valamilyen újság, vagy könyvillusztráció alapján faragta az 
előbbi jeleneteket. 

65. Tükrös. Zászlós címer két 
katona között. Felirata: 
„1895 В V". Balázs Vendel 
faragta. NM 121715. 

A külső-somogyi pásztorok közül Vincze János már 1871-ben 
karcolt betyár jelenetekkel díszítette a tükröseit. (67. ábra) A vo
nuló betyárbanda egyedi változata díszíti annak a faragónak a 
tükröseit, akinek a neve talán „ Tott József". A virágmotívumok fö-
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66. Tükrös. Karcolt, spanyolo-
zott. Felirata: „SavanyóJózsef 
elfogása". Somogyvár. 
RRM1416. 



67. Karcolt tükrös rajza. 
Táncoló pár és mulató betyá
rok díszítik. Felirata: „Emlék 
1871 " Készítette Vincze János 
kanász. Taszár. 
RRM 52.14.2. 

lé állított betyárok a puskájukat a fejük mögött, a vállukon ke-
resztbetéve tartják. (68. ábra) Az 1883-ban készült tükrösének cí
merformája Hodó címereire emlékeztetnek. 

„TottJózseffel" egy időben szolgálhatott Külső-Somogy pusztá
in a dunántúli pásztorművészet egyik leghíresebb faragó egyéni
sége, Hodó József, aki idős korában Dávaiványiban volt „kosztos 
kanász". Mernye környékéről, az Ormánságból és Somogy délke
leti részéről gyűjtötték a legtöbb faragványát. 

Különös látásmódját és rajztehetségét tükröző faragványai (69. 
ábra) messze kiemelkednek és különböznek a dél-dunántúli fara
gók hasonló faragványaitól. A mintakincse alig tér el, mégis sok
kal változatosabb, mivel szinte minden dél-dunántúli motívumot 
használ. Erőssége a motívumelemek egyedi megformálása, nö
vény, állat és emberfigurái a mozgás hatását keltik. Technikai tu
dása széles skálán mozog. Csak egyetlen spanyolozott faragványát 
ismerjük Drávaiványiból, karcolt és domborúan faragottat azon
ban igen sokat. Alkalmazza a karcolás minden változatát, él a szí
nezés adta lehetőségekkel is. Választóvízzel barnít, sárgít, színes 
festékkel, talán tintával, néhol a vonalakat zölddel színezi. Na
gyobb felületre használja a bordót és a feketét. A domborúan fa
ragott minták egy részét is színezi. Elsők között alkalmazza a 
domború faragást, azonban csak növényi motívumokkal társítja. 
(72. ábra) A mintája alig emelkedik ki a háttérből. 

Mindent készít ami a pásztorfaragóknál szokásos: mángorlót 
sodrófával, borotvatartót, borotvatartó tükrös dobozt, vetélőt, rok-
kapálcát, görbe sétabotot, pipaszárat, tükröst, sótartót. Faragvá-

68. Tükrös. Spanyolozott vi
rágkoszorúval övezett címer és 
négy betyár díszíti. Készítette 
„Tott József" 1883-ban. 
Somogyvár. NM 60.94.3. 
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69. Tükrös. Karcolt címer dí
szíti, amit egy-egy katona 
tart, felettük madár, a címer 
alatt hátranéző bárány van. 
Hodó József faragta az 1880-
as években. Mernye. 
NM 16523. 

nyainak többségét elajándékozza, a drávaiványi adatközlők sze
rint, „ezzel fizetett, ha valaki szívességet tett neki". Ez indokolja a gya
kori „EMLÉK" feliratot, bár nem kizárt, hogy eladásra is faragott. 

A faragványain nemcsak a külső-somogyi faragókkal mutatha
tó ki kapcsolat, hanem sok motívumeleme megegyezik a Somogy 
déli részén működő faragókéval, különösen a somogytarnócai 
kürt készítőjével, nem túl nagy távolság választotta el a működé
si területüket. 

Sótonyi József nevét Malonyay Dezső említi először az 70. áb
rán látható sótartó kapcsán. (MALONYAY D., 1911. 279.) A 
taszári kanászt nem csak a faragványai tették híressé, viselt dol
gaira még nemzedékek múlva is emlékeztek. „Szerzett", azaz lo
pott disznó miatt összeütközésbe került nemegyszer a pandúrok
kal. (TAKÁTS GY, 1986. 21. és 44.) Híres kanász família tagja 
volt, fia is kanász lett. A 70. és az 1. ábrán látható faragványok dí-
szítményét önarcképnek tekintjük. Újdonság a korábbi faragók 
munkáihoz képest a kanász aprólékos megformálása. A természet-
hű ábrázolásra törekvés bátortalan lépéseként ő is megkísérli az 
egymásmögöttiséget kifejezni, például a kanász alakja félig elta
karja a disznót. 

70. Sótartó. Spanyolozott. 
Kanász, kezében ostor, vállán 
tarisznya és puska, lábánál a 
disznója. Készítette Sótonyi 
József kanász az 1890-es évek
ben. NM 16448. 
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71. a-b. Tükrös. A megkötö
zött betyárt szuronyos csend
őrök kísérik, a második csendőr 
kezében egy balta, a „bűnjel". 
Felirata: „SAVANYÓ JÓS
KÁTKÉSÉRIK 1904". 
RRM 54.325.1. 

72. Tükrös. A kör alakú me
zőben domborúan faragott vi-
rágtő. A karcolt felületét ma
dár és bagoly pár díszíti. Hodó 
József faragása. Lakácsa. 
RRM 4264. 

Jáger József Külső-Somogy déli részén működött. Tükröst, 
(71. a-b. ábra) borotvatartót, (26. ábra) pipaszárat, (73. ábra) kü
lönféle botokat faragott. Mindegyik faragványát évszámmal és 
feliratokkal látja el. 

A somogyi betyár folklór a díszítményeinek forrása. A betyá
rokhoz már csak az emlékezet köthette, mert fontosnak tartotta a 
betyárfigurákat megnevezni a faragványain. A legismertebb so
mogyi betyárokat ábrázolja: a Patkó testvéreket, Juhász Andrást, 
Séta Pistát, Savanyú Jóskát, az országszerte ismert Sobrit, akit ő 
Zsubrinak nevez és az alföldi Rózsa Sándort. A megformálásuk
hoz felhasználja a korábbi gyakorlatot, a hagyományos betyár je
lenetekbe helyezi őket. Az egyes betyárokról fennmaradt emlé
kek meghatározzák a téma választását és az alakok kivitelezését: 
Rózsa Sándort lovas betyárként ábrázolja, Sobrit híres szeretőjé
vel, Répa Rozival helyezi szerelmi jelenetbe. 

Savanyú Jóskával kapcsolatban a nép, a csendőrökkel való har
cára és elbukására emlékezik. Jáger az 1904-es tükrösére a két 
csendőr által kísért, megbilincselt betyárt faragja, a bűnjel, a be
tyár baltája a csendőr kezében van. (71. a-b. ábra) A díszítményt 
karcolja és színezi, amihez spanyolviaszt és feltehetően színes 
tintát használ. 

Jáger faragványai két csoportra bonthatók. A korábbi készíté
sű darabokon az alakjai vaskosabbnak hatnak, mint a századfor
duló éveiben készült pipaszárakon és tükrösökön látható figurák. 
A nők fej díszén is felfedezhető kisebb különbség. A férfi öltözé
keken díszesebb lesz a felsőkabát a dupla gombsor csipkeszerű 
kidolgozása miatt. (73. ábra) Az apró különbségek magyarázha
tók az eltelt évtizeddel, Jáger faragóstílusának fejlődésével. De 
nem zárható ki egy tanítvány, aki Jáger stílusát szinte teljesen át
veszi. A különbség mértéke a „Kocsis György" féle faragvány cso
portra emlékeztet. Jáger stílusának kései követője lesz Lucza Fe
renc Kisbaba-pusztai juhász. 
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Bagói András botfaragó volt. Kivadáron és a Baranya megyei 
Botykán szolgált pásztorként. Csak kései faragványait ismerjük, 
melyeket 1891 és 1903 között faragott. (74-75. ábrák) Sorozatban 
készítette a vékony botokat, fokosokat és karikásnyelet. Haszná
latra alkalmas szerszámot alig ismerünk tőle. A faragványainak a 
szerkezete és mérete eltérő, viszont a formája, a technikák: karco
lás, domborúfaragás, ónöntés, színezés; a motívumok egy része 
és a díszítmény felépítése beleillik a hagyományba. 

A faragványait történelmi képekkel díszíti, amihez feltehetően 
a korabeli kiadványok illusztrációit használja előképként. Átfo
galmazza a sajátos pásztorművészeti formanyelvre, vagyis a jele
netből kiemel egy-két személyt és a hozzájuk tartozó jelképes tár
gyat, amit felnagyít. A pásztor és betyárfigurákhoz hasonlóan a 
történelmi személyiségeket is egy-egy jelképes motívummal és a 
jellegzetes öltözékkel jellemez. Kossuth Lajos mentés, szakállas 
figura, fején Kossuth kalap, a kezében zászlót tart, Petőfi a Nemze
ti dalt tartalmazó irattekercset fogja, Batthyány Lajos mellé szo
morúfüzet farag, Lehel vezér kürtöt tart a kezében. A motívumo
kat megnevezi, például a szirén felirata: „ÉN HABLEÁNY VA
GYOK JAJ NEKTEK MAGYAROK." Bagol legtöbb faragványa 
ajándék, ezért írja rájuk a magyarázó feliratokat. 

A somogyi pásztorművészet a magyar népművészet egyik 
utolsó nagy teljesítménye. Földrajzi határai délkeleti és nyugati 
irányban túlérnek Somogy területén. A tehetséges faragók egy 
része, például Hodó József, Bagol András, Kiss István és néhá
nyan a belső-somogyi faragók közül nemcsak a megyében űzik 
pásztori és faragó tevékenységüket. Ezért áthozzák és továbbvi
szik mind azt az eredményt, amit a különböző vidékek faragói 
vagy éppen önmaguk elértek. 

Az emlékanyag jellege azt mutatja, hogy már a korszak első fe
lében és később egyre nagyobb mértékben, a faragók „kifelé" 
dolgoztak. Jövedelmük egy része - akár pénz, akár egyéb formá
ban - a faragásból származott. A külső megrendelők és vásárlók 
igénye tükröződik a faragványok díszítményének kiválasztásá
ban, mértékében és minőségében. Esztétikai szempontból ez a 
hatás valószínűleg pozitív volt, de mindenképpen befolyásolta 
egy népművészeti ág fejlődését. Arra késztette a pásztorfaragó
kat, hogy a legelők visszaszorulása miatt egyre bizonytalanabbá 
váló pásztori keresetet kiegészítsék a faragásból származó jövede
lemmel. Ez a folyamat készíti elő azt a hatalmas változást, ami a 
századfordulót követő évtizedekben a népi iparművészeti faragás 
kialakulásának legfontosabb helyszínévé teszi Somogyot. 
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73. Karcolt pipaszár rajza. 
Készítette Jáger József 1897-
ben. Felsobogátpuszta. 
RRM9254. 



74. Díszbot, történelmi sze
mélyekkel díszítve. Fején dom
ború faragással az „Árpád be
jövetele" jelenet. Bagol And
rás faragta az 1890-es évek
ben. NM 61.141.1. 

15. Fokos. NM 16.122. 

A pásztorművészet útja a faragó népi 
iparművészetig 

A századforduló a somogyi pásztorfaragásban gyökeres fordu
latot hoz. Bekövetkezik még egy megújulás, az utolsó. Jellemzője, 
hogy uralkodóvá válik a díszítő technikák közül a domború fara
gás. A technika csak a pásztorművészetben új, a parasztfaragáso
kon már régóta alkalmazzák. A díszes faragványok között egyre 
több a tükrös mellett a gyufatartó, a dúsan cifrázott bot és juhász
kampó. Visszaszorul a spanyolozás, a karcolás megmarad a szaru 
és kobaktök faragványok díszítőtechnikájának. A domború fara
gás, miként a karcolás, csak több évtized alatt válik uralkodó di
vattá. Az 1870-es években a sótartók fedelén már feltűnik. A la
pos faragványok díszítésére az 1880-as évektől kezdik használni a 
háttérből átmenet nélkül kiemelkedő lapos reliefet. 1890 után 
egyre plasztikusabb felületet faragnak. Lapos és hengeres fa felü
letek díszítésére alkalmazzák. Szaru sótartókat és kürtöket majd 
csak a nagy rutinnal rendelkező XX. századi faragó népi iparmű
vészek ékesítenek vele. 

A díszítmény átalakulása is megkezdődik. A változás többirá
nyú. A somogyi pásztorművészetre jellemző betyármotívumok 
többsége a XX. század elején kikopik a mintakincsből. Az időtlen 
motívumok helyét a pásztor, vadász és erdei jelenetek, vagyis a 
zsánerkép veszi át. A megformálásra továbbra is a stilizálás a jel
lemző, de a környezet és egy esemény leírására szolgál. Például 
egy faragó Somogyvár környékén sorozatban készíti a szarvassal 
díszített gyufatartókat. (76. ábra) A tölgyfaágat tartó, fejét hátra
fordító szarvas motívumát már az 1900-ban készült darabjára is 
ráfaragja. A szarvas a belső-somogyi faragványokon is megmarad, 
de már idegen pózba kerül, magasba emelt fejjel távolba tekint, 
mögötte stilizált tölgyfa. Talán képeslap szolgált előképül. 

A XX. század elején megkezdődik a pásztorművészet és a népi 
iparművészet elválásának a folyamata. A faragópásztorok többsé
ge kitart a hagyományos, kevésbé látványos pásztorszerszámok 
készítése mellett, esetleg specializálódnak ostor, bot, vagy egyéb 
faragványok készítésére. Közéjük tartozik például Molnár József 
juhász Kéthely, Apáti István kanász Kisbárapáti, Szita János ju
hász Ordacsehi, Kelec József Csurgó, Bodó István kanász Kisber
ki, Birdesi Ferenc kanász Töröcske, Orbán Ferenc juhász Mernye, 
és Cserép János gulyás Marcali, stb. A legtehetségesebb faragók, 
például id. Kapoli Antal és Boszkovics János a pásztorkodás mel
lett később hivatásszerűen is faragni kezdenek. 
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A pásztorművészet a pásztorkodó állattartással együtt a század 
közepén eltűnik, de nem nyomtalanul. Az eszközkészítő hagyo
mánynak minden használható eleme átkerül a népi iparművé
szetbe. A pásztorművészeti örökség megőrzésének és alkalmazá
sának tudatosan vállalt kötelezettsége lassan alakul ki. A folyamat 
bölcsőjénél id. Kapoli Antal bábáskodott, akinek nevét Malonyay 
Dezső említi először. (MALONYAY D., 1911. 126., 130.) 1867. 
november 4-én született Gyalánban, nemzedékek óta juhászatból 
élő családban. Az 1880-as években „kijárja a faragó iskolát" vagyis 
megtanulja az egyszerűbb tárgyak készítését, előbb bárányjelölő
ket, viráglajtorjákat, rokkafákat, furulyát, zsebtükörfát, végül só
tartót tanul meg faragni. 

Egyéni stílusa az 1890-es években már kialakul és a későbbiek
ben alig változik. A kortársaitól eltérően némileg kimódoltnak 
tűnő díszítményszerkesztési elvet követ, (77. ábra) és olyan vi
rágmotívumokat alkalmaz, melyeknek előképe nehezen ismerhe
tő fel a somogyi faragásokon. 

A csigavonalban visszahajló levélvégek és szirmok, néhány sa
játos formájú tulipán és kerekvirág - amit az utókor „Kapoli virág
ként" ismer - adja meg növényi ornamentikájának jellegét. Figu
rális ábrázolásainak hátterébe és botjaira szabadon vezetett indá
kat rajzol. (5. ábra) A leveles, makkos cserfaágas motívum egyik 
első alkalmazója. Tetszetős, de mégis kevesebb munkát igénylő 
díszítményt alakít ki. Gyufatartóinak, támlás székeinek, sétabot
jainak formája eltér a szokásostól. Faragványainak emléktárgy 
jellegét feliratain is hangsúlyozza. Az emlék szó többszörös jelen
tést is hordoz. Nemcsak a megvásárolható souvenirre utal, ha
nem az eltűnő XIX. századi pásztorvilágnak is emléket kíván ál
lítani, ösztönösen kijelölve a népi iparművészeti faragás egyik 
legfontosabb feladatát. 

Családtagjai és faragó pásztortársai átveszik stílusát. Fia, ifjabb 
Kapoli Antal tehetsége apjához mérhető. (32., 34. ábra) Faragvá
nyaik alig különböztethetőek meg. 

Varga János, ifj. Kapoli Antal kortársa, kadarkúti juhász, boj
tár korában id. Kapoli botját másolva tanulta el még a századfor
duló éveiben a „Kapoli stílust". A faragókörbe tartozik Kovács Ist
ván négy földes-pusztai juhász és Kapoli Ilona. Az 1930-as évek
ben már szervezett formában is módja van továbbadni faragó tu
dományát, a buzsáki faragótanfolyamon tanítja a Bognár testvé
reket (Gábort, Károlyt és Istvánt), a még gyermek Kara Lajos is 
ekkor lesi el néhány motívumát. 

Boszkovics János, Kálmán István és Tóth Mihály önálló stílust 
kialakító faragók, akik id. és ifj. Kapoli Antal mellett a népi ipar-

371 

76. Gyufatartó. Pattintás fe
delű. Domborúan faragott 
szarvas díszíti. Készült 1911-
ben Somogyvár környékén. 
MVHM 80.9.1 



művészeti faragás első képviselői voltak. Sorsuk és szerepük kö
zös. Fiatal éveikben még elsajátítják a somogyi pásztorhagyo
mányt, faragni még az állatok mellett tanulnak. 1930-at követően 
a pásztorsággal felhagyva hivatásos faragók lesznek, akik 1950 
után bekerülve a népművészeti mozgalomba nemzedékek sorá
nak adják át tudásukat, neves faragók követik őket: Bognár István 
és Károly, Fehér Lajos, Jancsikity János, Kálmán Gyula, Márton 
János, Nagy Ferenc, Serényi László, Varga László és a legfiata
labb, Gosztonyi Zoltán. 

S. Kovács Ilona 
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77. Sótartó. Rozmaringot 
tartó leány és egy juhász díszí
ti. Felirata: „1897". Készítet
te id. Kapoli Antal. Homok
szentgyörgy. NM 134261. 



A SZAKRÁLIS KÖRNYEZET 
ÉPÍTÉSZETI 

ÉS TÁRGYI EMLÉKEI 
A szakrális táj kialakulásának történeti 

előzményei 
„Somogyország", az államalapítás kori vármegye területe, a kez

detektől a veszprémi egyházmegyéhez tartozott. (HERMANN 
E.,1973. 28., GUTHEIL J., 1979. 49., SZÁNTÓ K., 1987. 313.) 

A nagy kiterjedésű veszprémi püspökség korábban magába 
foglalta Veszprém és Somogy megye teljes területét, valamint a 
mai Fejér, Zala és Baranya megye egy részét is. A középkorban 
Somogyban az esperesi kerületek beosztása a földrajzi fekvéshez 
igazodott. (HOSS J., 1948. 5.) 

A legutóbbi átszervezés során, II. János Pál pápa jóváhagyásá
val, 1993. V. 30-tól alakult Kaposváron új püspökség. Az új egy
házmegye Somogy területét foglalja magába. 

Kutatásunk térbeli kerete a millenniumi Somogy vármegye, 
amelynek területe helyenként eltért a jelenlegi megyehatártól. 
Témánk szempontjából említésre méltó pl. Szigetvár-Turbék A 
mezőváros és szűkebb környéke közigazgatási szempontból 1950. 
május 31-ig Somogy megyéhez, egyházi igazgatás tekintetében 
korábban a pécsi püspökséghez tartozott. Ez utóbbi jelenleg is 
fennáll. 

A szakrális táj kialakulását évszázadok történelmi és vallási té
nyezői formálták. 

A korai egyházi állapotokra vonatkozóan tanulságosak Somogy 
megye földrajzi nevei. Számos szentegyháza előtagú helynév: -dű
lő, -puszta, -mező, -tető, -tó szókapcsolatokban, illetve а puszta
szentegyház megjelölés, utal a hódoltság során elpusztult egykori 
templomos helyekre. 

A földrajzi nevek más összefüggésben rávilágítanak a középko
ri szenttisztelet kultuszrétegeire is. A veszprémi egyházmegye vé
dőszentje az alapítás idejétől Szt. Anna. Vele együtt különösen 
kedvelt Szt. György és Szt. Mihály tisztelete. Ennek hagyomá
nyát nemcsak egykori templomaink, hanem számos kápolna titu
lusa is megőrizte. 
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A népi hitélet táji kereteinek kialakításában jelentős szerepet 
játszottak a szerzetesrendek (bencések, jezsuiták). Tevékenységük 
a középkortól átívelte a hódoltság időszakát is, részben megőrizve 
a régi kultuszformákat. 

A ferencesek lelkipásztori tevékenysége Somogyban már a kö
zépkortól ismert. Segesden 1290-től, Igáiban és Köröshegyen a 
XV. században, Hedrehelyen 1504-ben, Csákányban 1531-ben 
alapítottak kolostort. A hódoltság időszakában - hasonlóan a pé
csi egyházmegyéhez - , a lelkipásztori teendők ellátására bosnyák 
ferencesek is járták a vidéket. 

1725-ben Andocson elkezdték a rendház építését, 1731-től Na
gyatádon, 1740-től pedig Mesztegnyőn alapítottak kolostort 
(MARICSJ., 1995.205.) 

A megyében évszázadok során többségében magyarok éltek a 
horvátokkal együtt. Felekezeti szempontból a lakosság főleg ró
mai katolikus volt. A magyar népesség, különösen a belső-somo
gyi kistájon korán tért protestáns hitre. 

A reformáció térhódítása Somogyban az 1520-as évektől kísér
hető nyomon. Kezdetben a lutheri tanok, később a kálvini hit ter
jedt el. Dévai Bíró Mátyás valamint Szegedi Kis István lelkészek 
térítő tevékenysége nyomán főleg a Dráva-mentén és a belső-so
mogyi területen erősödött meg a protestáns vallásgyakorlat. Az új 
hit terjedése a török hódoltság idején felgyorsult. 

A somogyi protestáns gyülekezetek működését a XIX. század
ban meglehetősen korlátozták. A korabeli egyházlátogatások rész
letes leírást nyújtanak arról, hogy a katolikusoktól korábban rek
virált kőtemplomaikat vissza kellett szolgáltatniuk. Helyette csak 
fatemplomok építését engedélyezték. Ezek megvalósulása sok 
esetben a kegyúr jóindulatán múlott. 

A megye református népessége jelenleg a Dunántúli Reformá
tus Egyházkerülethez, ezen belül a Somogyi egyházmegyéhez 
tartozik. (TAKÁCS В., 1992. 9.) 

A somogyi evangélikusok 1735 óta a Dunántúli Egyházkerület 
tagjai. A trianoni békeszerződést (1920) követően a területelcsato-
lások miatt a Déli Egyházkerülethez, ezen belül a Somogy-Zalai 
egyházmegyéhez kerültek át. (BUCSAY M., 1985. 263., FOL-
TIN В., 1992. 26.) 

A vallásos környezet megújulása a török hódoltságot követően, 
Somogyban már a XVIII. század első negyedében megindult. Az 
egyházmegye újraszervezése Széchenyi Pál veszprémi püspök 
(1687-1710) időszakában kezdődhetett el. Ennek jegyében a la
kosság elsősorban az elpusztult templomokat állította helyre. 
,,..A végleges újjáépítésig sárral tapasztott fa- és sövénytemplomokat 
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építettek.... Ha pedig templomra sem tellett, haranglábakat állítottak fel, 
20-25 font súlyú harangocskákkal, hogy legalább ezeknek szava figyel
meztesse őket a gondviselő Istenre". (VESZPRÉMI..., 1975. 36.) 

A népi hitélet újjáteremtésében kiemelkedő jelentőségű szerve
zőnek bizonyult Padányi Bíró Márton püspök (1745-1762). 
Rendszeresen végzett egyházlátogatásai során ismerte meg a rábí-
zottakat. Kormányzása alatt 93 új templom épült, 112 templomot 
és kápolnát állítottak helyre. (PEHM J., 1934. 127., HERMANN 
E , 1973. 298.) 

Püspöksége időszakában a lelki élet a barokk szellemiség jegyé
ben bontakozott ki. Tudatosan törekedett arra, hogy az egyházi 
ünnepek, a liturgia eseményeit a különféle néprétegek mind szé
lesebb bevonásával tegye ünnepélyesebbé. Országosan is egye
dülálló az a hagyományteremtő kezdeményezés, amely a Szent
háromság tiszteletének újrafogalmazását szorgalmazta. Igaz ba
rokk mecénásként támogatta Schmidt József Ferenc kőfaragómes
tert, aki Pestről Veszprémbe költözött és ott nyitotta meg műhe
lyét, a Szentháromság szobrok faragása céljából. 

Padányi Bíró Márton a megújított Szentháromság kultusz je
gyében alakíttatta ki az általa épített új templomok és kápolnák 
ikonográfiái programját. Csaknem minden azidőben készült oltár 
retabulumán (=oltártáblán), vagy az oltárképén megjelenik a tri
umfáló, a diadalmas Szentháromság. A püspök Szentháromság 
imákat is fogalmazott. Az ezekben előforduló háromszoros szent
szent-szent kifejezés után a népnyelv ezt az ájtatosságot és a vele 
kapcsolatos szentmisét szentesnek nevezte el. (Egyes falvak népe a 
Kapos-mentén, valamint Nagyatád környékén, a legutóbbi idő
kig így nevezi a Szentháromság tiszteletére mondott imákat.) 

A Szentháromság kultusz korabeli népszerűségére vall a múze
um birtokában levő, 1795-ből származó „Kaposvári böcsületes 
fazokas czéhek zászlója". (1. ábra) A hegyesszögű háromszögben 
végződő nagyméretű selyemzászló a korabeli szokásoknak megfe
lelően a céh jelvényeként körmeneti célokat szolgált. Hordozását 
és tárolását megkönnyítendő a selyem felső részét keresztrúdhoz 
erősítették. A zászlón a képek olaj festékkel készültek. Az egyik ol
dalon a felhőkön trónoló népszerű céhpatrónus, Szt. Flórián lát
ható római katonaöltözetben, amint egy égő házra sajtárból vizet 
önt. (vö. 30 oldal, 22. ábra) A zászló másik oldalán a névtelen fes
tő a világegyetem jellegzetes korabeli népi megfogalmazását, a 
földi és égi szférát jelenítette meg. A keretezett mezőben felül, a 
kék földgolyón ülő triumfáló Szentháromság XVIII. században 
kialakult ikonográfiái típusa látható: az Atya, feje felett három
szögletű glóriával, jogarral a kezében, jobbján a Fiú Jézus, piros 
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1. Szentháromság ábrázolás a 
kaposvári fazekascéh zászló
járól. 1795. (Restaurálás előt
ti felvétel). 



palástban, mellette a megváltásra utaló keresztfa, fölöttük sugár-
özönben a Szentlélek galamb képében. A földgolyó alsó felében a 
paradicsomi fa alatt az első emberpár, Ádám és Éva áll. Felettük a 
Hold és a Napkoronggal jelzett égbolt. Mivel a Szentírásban 
Ádám neve és eredete kapcsolatos a földdel, közbejárója lett az 
agyaggal dolgozó fazekasoknak és kályhásoknak. Ábrázolása így 
jelenik meg a helyi fazekascéh anyagában. (NAGYBÁKAY P, 
1978.251.) 

A népi szenttisztelet vonatkozásában meghatározó jelentőségű, 
Padányi püspök, Szt. Vendel kultuszát népszerűsítő törekvése. A 
nyájak és pásztoraik védőszentjének első magyar életrajzát, a ha
zai népi hitélet gazdagítására és okulására, maga a püspök írta le 
magyar nyelven. Szt. Vendel tiszteletére a veszprémi egyházme
gyében, ő építtetett elsőként kápolnát, a Sümeg melletti Deáki-
ban A marhavész eltávoztatásáért, 1755-ben engesztelésül ide ve
zette híveit körmenetben. A kultusz hatására, a főleg mezőgazda
sággal és állattartással foglalkozó Somogy megye területén a szent 
tiszteletére 10 templom és kápolna épült. Ezen kívül a falvak ha
tárában és a legelőre vezető utak mentén számos szobor őrzi em
lékét. 

A nagyobb állattartó közösségek hagyománya folyamatosan 
élő maradt a második világháborúig: Vendel napján, október 20-
án a falvak lakói a szent határbeli szobrához körmenetben járultak 
(Kutas, Ordacsehi, Táska stb.). 

Szakrális táji központok, búcsújáróhelyek 
A szakrális táj kialakulásában évszázadok során meghatározó 

szerepet játszottak a búcsú járóhelyek Ezek vonzásköre nem iga
zodott a megyék egyházi vagy közigazgatási határához. A történe
ti veszprémi egyházmegyében 1600 és 1780 között mindössze 10 
a kegyhelyek száma. Ebből Somogyban két főbb búcsú járóhely, 
Andocs és Segesd szolgált lelkiségi központként. 

Az egykori Somogy vármegye területén található, a pécsi egy
házmegye búcsújáróhelye, a Szigetvár melletti Turbék, ahova a 
Szigetvár környékiek, a Dráva-menti katolikus horvátok és somo
gyi Zselic lakói rendszeresen elzarándokoltak. 

Andocsot már 1247-ben, mint a Mindenszentek tiszteletére de
dikált, plébániával rendelkező helyet emlegették. 15 36-ban a toldi
pusztai pálosok és a lövöldi karthauziak egyaránt birtokolták. 

A hódoltság idején a veszprémi püspök Jakusich György segít
ségével 1640-től indult el a jezsuiták andocsi missziója. Az 1650— 
60-as évektől számíthatjuk Andocs kegyhellyé válását, a közép-
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kori Szűz Mária kultusz megújulását. Erre utal az a szájhagyo
mány, miszerint a török időkben a romossá vált templom átépíté
se közben találtak rá „...a törmelék alatt a csudatevő Szűz szobrára". 

A kegyhely eredetlegendája több változatban ismert. (HP 
ANDOCS 1778.JORDÁNSZKYE, 1836. 152, valamint adat
közlők alapján.) 

Az egyik variáns elbeszéli, hogy a Kalocsa határában álló ká
polnát - mivel egy helybeli gazda igavonó állatait a vihar elől be
terelve megszentségtelenítette - az angyalok a földről felemelték 
és elhozták Andocsra. Más változat szerint a kápolnát a törökök 
vagy a protestánsok elől, büntetésül menekítették el az angyalok 
és tették le az andocsi völgyben. A hagyomány azt is tudni véli, 
hogy az angyalok a kápolnát alapfalairól leemelve szállították a 
somogyi dombok közé. Útközben a Tolna megyei Csicsón, a 
szentkútnál, valamint az Andocs melletti Angyal-hegyi dűlőben 
pihentek meg. A törökök a kápolnát nem merték bántani, mert éj
jelente gyönyörű ének hangzott a kápolna belsejéből és fényesség 
áradt ki belőle. Messze vidéken ez volt az egyetlen hely, amelyik 
a pogányok dúlását elkerülte. (BARNA G , 1990. 50, PAPP 
L.-VÉGH J , szerk. 1974. 238.) valamint adatközlők alapján.) 

A legenda alapmotívuma a török elleni küzdelemben szimbó
lummá lett loretoi Szűz Máriához kapcsolódik. Tiszteletének ha
gyománya főleg a déli és nyugati határvidéken terjedt el a Zrinyi 
család és az Eszterházyak birtokán. Az ott felépített ún. loretoi 

2. A kegytemplom gótikus 
szentélye, Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 
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kápolnák sora szinte „misztikus"-lelki védővonalat képezett a török 
elleni küzdelemben. (BÁLINT S., 1943. 28-35.) Az andocsi 
kegykápolna a Loreto-kultusz legkorábbi dunántúli fíliációja. 
(GAÁLK, 1983.27.) 

A ferencesek 1725-40 között a XV. századi gótikus kápolna 
mellett kolostort emeltek. Ezt követően a középkori kápolnát egy
hajós barokk térrel bővítették. Az építkeztés 1747-ben fejeződött 
be. (2. ábra) 

A középkori oltár helyére 1746-ban, Zichy Ádám emeltetett 
díszes, barokk oltárépítményt. A középen álló kegyszobor, Szűz 
Mária, karján a gyermek Jézussal, fából készült 1500-1520 körül. 
(AGGHÁZY M., 1958., RADOCSAY D., 1967., SZILÁRDFY 
Z., 1991. 323.) Szűz Mária jobb és bal oldalán a középkor kedvelt 
védőszentjeinek, Katalin és Dorottya szobra áll. 

Jordánszky Elek a magyarországi kegy képeket leíró munkájá
ban, a két mellékalakban Szt. Ágotát és Szt. Dorottyát azonosítot
ta. (JORDÁNSZKY E., 1836. 152.) 

Az új oltár elrendezése híven tükrözi a korabeli megújuló lelki
ségi programot: Szűz Mária a gyermek Jézussal, védőszentek tár
saságában fogadja hódolatát az Árpád-házi királyoknak, a koroná
ját felajánló Szt. Istvánnak, valamint Szt. Lászlónak. A ferences 
rend pasztorációjára utalnak az oltáron Assisi Szt. Ferenc és 
Páduai Szt. Antal szobrai. (3. ábra) 

A Szűzanya alakja felett, a kerek színes napkorongot ábrázoló 
üvegablak, Mária monogramjával, a Napbaöltözött Máriát idézi. 

Az oltár felett »kbego" liliomos korona utal a templom megújult 
titulusára, a mennybe felvett és megkoronázott „Angyalok 
Királynéjá"-ra. 

A mellékoltárok és a szószék a környező birtokos kegyúri csa
ládok, a Niczky, a Lengyel, a Gaál, a Jankovich valamint a 
Zichyek alapítványából épültek. (SZABÓ I., 1992. 8-11.) 

A képek és szobrok gazdag anyagából mindössze néhány vo
natkozásra térünk ki. 

Föltehetőleg a jezsuiták korábbi helyi működésére utalóan, 
már 1747-ben, 18 évvel szenttéavatása után, elkészült Nepomuki 
Szt. János oltára. A gyónási titok védőszentjének jelképe, a nyelv 
szimbolikus megjelenítése, az oltár felső részén a somogyi emlék
anyagban a legkorábbi. Az oltárkép oldalán Keresztelő Szt. János 
és János apostol, az evangélista szobra áll. 

Szt. Ferenc oltárképén, életének egyik csodálatos eseménye a 
Jézustól megkapott öt seb, a stigmatizáció jelenete szemlélhető. 
Oldalán Szt. Rókus és Szt. Sebestyén szobrai utalnak a XVIII. 
századi járványok (pestis, kolera) közbenjáróira. 
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Az andocsi oltárok sajátos ikonográfiái programját mintegy 
megkoronázza a szentély diadalívén látható, gazdagon faragott, 
aranyozott Szentháromság. Felirata rejti a készítés évszámát 
(1747): „Laudetur et exaltetur corde et lingua in uno trinoque Deo 
Sancta Trinitas" (Dicsértessék és magasztaltassák szívvel és nyelv
vel, az egyben három Szentháromság Isten.) (4. ábra) 

3. A kegytemplom szentélye a 
főoltárral és a kegyszoborral, 
Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1998. 
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A búcsújáróhely vonzáskörzetének kialakulását a XVIII. szá
zad 20-as éveitől, az andocsi ferencesek missziós tevékenysége ha
tározta meg. Kezdetben főleg a Kapós és a Sárvíz, valamint a Ba
laton teremtette természetes határon belüli községekből zarándo
koltak Andocsra. Rendhagyó, de a plébániatörténet bejegyzése 
szerint a ferencesek pasztorációja nyomán 1734-ben, még a bur
genlandi Rohonc községből is regisztráltak katolikus hitre áttért 
protestánst. 

A XIX. század elejétől bővült a zarándokok köre. Az andocsi 
szentségi táj nagyobb Mária-ünnepekre a Kapóstól délre, Tolna 
megyéből, Kalocsáról, Székesfehérvárról, Szigetvár és a Zselic vi
dékéről vonzotta és részben vonzza ma is a híveket. 

A két háború között nem egy esetben zarándokoltak protestáns 
szigetvári asszonyok a kegyhelyre - akik mint Gönczi Ferenc írja 
Somogyi gyermek című munkájában - meddőségüket orvosolan
dó fordultak az andocsi Szűzhöz. 

Itt is, mint többfelé a Dél-Dunántúlon, élt a búcsúhoz kötődő
en, a fiatalok ismerkedésének és párválasztásának, a leányvásár
nak a hagyománya. Az emlékezet szerint főleg a Kapos-menti vi
dékről érkezők tartották meg ezt a szokást a századfordulóig. 

Napjainkban már távolabbról, Nógrádból, valamint az Alföld
ről is jönnek búcsújárók Andocsra. A nógrádvarsányiak autó
buszokkal már Nagy boldogasszony napjának előestéjén megér
keznek. Másnap a nagymise előtt ünnepi viseletbe öltöznek. A 
szentkúttól induló körmenetüket rozmaringággal, díszes fehér ru
hás, pártás leányok, valamint az asszonyok zászlós csoportja veze
ti a kegytemplomba. A szabadtéri misén az oltár mellett állnak. 
Hagyományteremtő zarándokútjuk az 1980-as évektől vált szo
kássá. 

Az egyházi év Mária ünnepei mellett jelentősek az áldozócsü
törtöki, pünkösdi, a Szentháromság-, a Jézus Szíve-, az Őrangya
lok vasárnapján tartott, valamint a Ferenc-rendi búcsúk: Páduai 
Szt. Antal, Porciunkula, és Assisi Szt. Ferenc napján. 

Az andocsi búcsújárás szokáscselekményei a legutóbbi időkig 
őriznek paraliturgikus jelleget. Ezek közül emelnénk ki néhány, 
hagyományos és jellegzetes vonást. 

A búcsújárás múltban és jelenben alapvetően közösségi meg
nyilatkozás. Ezt fejezi ki, hogy a kegy hely re indulók templomuk
ban rendszerint az egész faluközösséggel együtt hallgatnak szent
misét. A zarándokcsoport, a keresztalja, az előimádkozó búcsúve
zetővel egykor gyalogosan indult útnak. Mindig ugyanazon állo
másokon, keresztnél, szobornál, kápolnánál pihentek meg. Az ál
lomáshelyek egyik hagyományos példája a Mária-képpel ékesített 
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4. Szentháromság ábrázolás 
az andocsi templom diadal
ívén, 1747. Lantos Miklós fel
vétele, 1998. 



5. Andocsra igyekvő imádkozó 
búcsúsok egy képes fánál. A fa 
törzsén fogadalmi tárgyak, 
szentképek, feszület és gyer
tyák láthatók. Elől a búcsúve
zető térdel. A fénykép a szá
zadfordulón készült. 
Lantos Miklós reprodukciója. 

fa vagy képes fa, melynek táji emlékét jelenleg már csak a földrajzi 
névanyag őrzi. 

Az emlékezet másutt azt is megőrizte, hogy a képes fára, kisebb 
fogadalmi ajándékokat, szentképet, hajtűt, kendőt, hajszalagot, 
gyermeksapkát, kisinget, pólyakötőt stb. akasztottak. (5-6. ábra) 

Andocson annak ellenére, hogy a csodás imameghallgatásokat 
elsősorban Szűz Mária kegyelmi erejéhez, a kegy szoborhoz kap
csolták, a kegytemplom mögött, a hatalmas fűzfák és a mellettük 
álló szentkút, az 1950-es évekig a búcsújáróhely egyik fontos 
helyszínét jelentette. A fűzfák törzsébe az oda érkező fejfájós 
aszonyok a fájdalmuk elhárítására és annak reményében beleszúr
ták hajtüiket. 

A helybeliek emlékezete szerint a hívek a szentkút vizének gyó
gyító erőt tulajdonítottak. Elsősorban a szemüket mosták meg ve
le. Betegségben, - különösen kéz- és láb- valamint fejfájás ellen -
tartották hatásosnak. A régi andocsiak a kút vizéből rendszeresen 
vittek otthonukba, főzéshez és ivásra ezt használták. Egykor a va
júdó asszonyt, valamint a haldoklót is meghintették vele. 

Az 1930-as években a szentkút mellé medencét építettek, 
amelyben főleg a végtagbetegségben szenvedők mártották meg 
fájó testrészüket. 

A búcsúra először érkezők a szentkút vizénél megkeresztelkedtek. 
Ezt a szokást ismerték Magyarország más zarándokhelyein is. 
(BÁLINT S, 1943. 172-173. BÁLINT S.-BARNA G., 1994. 
214-218.) A hagyomány különösen népszerű volt nemcsak a Ka
locsáról érkezők, hanem a Kapos-menti magyar búcsúsok köré
ben is. Ok a búcsúkeresztséget mosdatásként emlegették. 

6. „Képes fa - Máriás fa" 
Andocs és Nágocs között. „A 
Szentháromság megkoronázza 
Szűz Máriát". Olajnyomat. 
1900 körül. 
Lantos Miklós felvétele, 1982. 
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A kalocsaiak fogadott búcsújárásának hasonló eseményét bér-
málásnak nevezték, mivel a cselekmény a bérmálás szertartásához 
hasonlóan történt. (BÁRTH J., 1974. 368.) 

A zarándokok már útközben, a kegyhely felé haladva választot
tak csoportjukból mosdatókeresztanyát vagy mosdatókeresztapát, álta
lában olyant, aki már megfordult az andocsi búcsúban. Eseten
ként andocsi lakost kértek a megtisztelő feladatra. A búcsúkeresz-
telés általában az ünnep előestéjén történt. 

A kegytemplomhoz megérkezők, először zászlóikat lengetve, 
énekelve, ima kíséretében beköszöntek Szűz Máriához a temp
lomba. Ezután háromszor végigjárták vagy térden csúsztak az ol
tárkerülő folyosót. A kegy oltár mögött fohász kíséretében igyeke
zett mindenki odaérinteni kezét vagy fejét. Az érintozés Szűz Má
ria segítő erejét közvetítette. Hasonlóan a búcsúban vásárolt 
szentképet, rózsafűzért, imalapot, kegytárgyakat is az oltárhoz 
érintették. 

Ezt követően a templom mögötti térségen álló szentkúthoz 
mentek, ott háromszori vízzel való meghintés kíséretében áldot
ták meg a búcsúkeresztgyermeket „..Az Atya, a Fiú és a Szentlélek" 
vagy „A dicsőséges és teljes Szentháromság nevében". (BÁLINT S -
BARNAG., 1994.216.) 

A búcsúkeresztség során létrejött műrokoni kapcsolat sokszor 
erősebbnek bizonyult a vérrokoni kötődésnél. Nemcsak baráti kö
teléket, sok esetben később komaságot, hanem lelki szövetséget is 
jelentett. Attalából pl. az így kapcsolatba került asszonyok a továb
biakban mindig egy időben jártak Andocsra és más kegyhelyre. 

Kapospulában egy búcsúkeresztanya a háborúban árván ma
radt búcsúkeresztlányát magához vette, fölnevelte és férjhezadta. 

Andocshoz kapcsolódik a népi áhítat sajátos kifejezésmódja, a 
Szűz Mária szobor öltöztetése. A loretoi hagyományban gyö
kerező gyakorlata a ferencesek pasztorációja alatt veszi kezdetét. 

A Máriának szánt ruhát palástnak nevezték, mert úgy tartotta a 
hagyomány, hogy a palást Mária oltalmának kifejezője. Aki aján
dékul hozza, általa nyeri el a Szűzanya segítségét. Máriával együtt 
a kis Jézus is kapott palástot. 

A kegy szobor ruháinak betegségben, bajokban különös kegye-
lemközvetítő erőt tulajdonítottak. Emlékezet szerint Andocson a 
századelőn, orvos hiányában, a súlyos beteghez, és a haldoklók
hoz is elvitték és ráterítették Mária palástját. 

Egy másik hagyomány szerint, a Szűz Mária szobor felékesíté
sére először, a XVIII. század elején adományozta hálából meny
asszonyi ruháját Széchenyi Katalin grófnő. 
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7. Szoborfülke Nepomuki Szt. 
János szobrával. Andocs, 
XIX. század első fele. 
Lantos Miklós felvétele, 1970. 



A fogadalmi ajándékhoz a későbbiekben már külön e célra vá
sároltak ruhaanyagot. Palástokat felajánlásból és hálából egyaránt 
varrattak. 

Adatközlők emlékezetéből ismerjük az ajándékozás szertartását 
is. A palástot a búcsú előestéjén hozták Andocsra. A felajánlásból 
és hálából adományozó, rendszerint két-három családtagja kísé
retében vitte az oltár elé, ahol a palástot a plébános ünnepélyesen 
beszentelte. 

A kegyszobrot az 1850-es évekig minden hónap első, újholdva-
sárnapján öltöztették. A ferencesek a szobor öltöztetését fiatal, 
14-16 éves lányokra bízták. Felügyeletük mellett a leányok a li
turgia színeinek megfelelő palástot adtak Szűz Máriára és a gyer
mek Jézusra. A megtisztelő feladatra csak vallásos, hitből élő csa
ládok leányait jelölték. 

„Mária szolgálatára" 1933-tól a helybeli Rózsafüzér Társulat 
koszorú vezetője, Herkovics Ferencné Huszár Julianna (1899— 
1986) felügyelt. Miután a fiatal leányok sorban férjhez mentek, a 
szoboröltöztetés feladata reá maradt. így lett ő egyedül „Mária 
dajkája". 

Személyisége, misztikus kötődése Szűz Máriához, képviselte azt 
a hagyományokból élő és a hagyományokat éltető egyéniséget, aki 
jelenlétével elősegítette a búcsú járók lelki kötődését a kegy helyhez. 

8. Fogadalmi palástok az 
andocsi Mária-múzeumban. 
Lantos Miklós felvétele, 1978. 
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9. Fogadalmi kép, „Ex voto" 
felirattal. 
Olajfestmény, XVIII. század 
második fele. Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1980. 

10. „Piéta". Olajfestmény a 
XIX. századból. Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1980. 

Neki köszönhetően látható Andocson a Mária-múzeum, me
lyet a kegyhelyre vitt fogadalmi ajándékokból 1947. december 8-
án avattak fel. A gyűjtemény azóta folyamatosan bővül. Jelenleg 
mintegy 250 db tárgyat tartanak nyilván. Ebből csak néhány jel
legzetes darabot ismertetnénk. (8. ábra) 

Az egyik legrégebbi ruhának emlékét már csak a hagyomány 
őrizte meg: „...olcsó vászonból készült, olyan volt a többi között, mint a 
szegény asszony két fillérje" - említette Herkovicsné Huszár Julianna. 

A Mária-palástok legrégibb darabja a sötétkék bársonyból ké
szült, aranyszállal hímzett, csillagokkal és holdsarlókkal díszített 
palást, alján arany fonállal varrott felirat: „Oh kegyes Mária vedd bé 
áldozatom, Mellyhez kérésemet én hozzácsatolom, Hogy végső órámban 
látogass meg engem Melly nagy kegyelemért magasztaljon lelkem. 
Csinállota: Cili Tallián Születet Boronkay Ano 1852. " 

A 200 darabnál több palást mellett a számos fogadalmi aján
dék: karádi-, buzsáki- és kalocsai mintával hímzett, valamint hor
golt és gyári csipkéből készült liturgikus felszerelés: oltárterítő, 
stóla, antependium, miseruha, palást, cibórium- és könyvtartó ta
karó, zászló stb. látható a kiállításon. 

A székesfehérváriak szokásos fogadalmi búcsújukon, az Őran
gyalok vasárnapján, a kegy szoborra aranyozott koronát hoztak 
ajándékba. Felirata: „Szt. István városának Mária tisztelő hű népe 
1938. " 

A két háború között vált szokássá, hogy votív céllal katonai és 
egyéb kitüntetéseket ajándékoztak a gyűjteménybe. 

A Mária-múzeum gyűjteményének jelentős darabjai a körme
neti zászlók Ezek egykor a liturgiában és a népi búcsújárásban 
egyaránt használt darabok, ábrázolásaikban „.. szorosan összefügge
nek a helyi szent-kultusszal, az adott régiókban működő szerzetesrendek, 
kegyurak hatásával". Az andocsi zászlókon Szűz Mária, Szt. Anna, 
a Szent Család egyaránt megtalálható. Hasonlóan a Mária-palás
tokhoz, közülük jónéhány táji motívumokkal díszített. (TOMISA 
I., 1998. 68-70.) 

A ferences rendház folyosóján néhány XIX. századi, vászonra 
festett votívkép beszél a csodálatos imameghallgatásokról. (9-11. 
ábra) 

A XVIII. században néhány figyelemreméltó apácamunka is 
került a kolostorba. 

A kolostor-vagy zárdamunkaként emlegetett képek elsősorban 
a magánáhitatot szolgálták. Készítői többnyire domonkosrendi és 
klarissza apácák, akik kézimunkával festett, applikált papír szent
képeket, vagy zsírkő, illetve színezett viaszplasztikát foglaltak be
le a fémszálakból kialakított virágkoszorús keretbe. Nemcsak 
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11. Veronika kendőjét és a 
Fájdalmas Máriát ábrázoló 
fogadalmi kép. 
Olajfestmény, 1839. Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1984. 

Ausztria és Németország, hanem Magyarország területén is ké
szültek. (DEVÓCIÓ ÉS DEKORÁCIÓ., 1987. 16-23.) 

Az apácamunkák föltehetőleg a kegytemplomot támogató kör
nyező kegyúri családoktól jutottak a ferencesek birtokába. Ezek 
nem kizárt, hogy egykor a templomban, az oltár közelében függ
tek. 

Közülük a legreprezentatívabb, a virágkoszorús, ezüstszállal, 
gyöngyökkel és ereklyés feliratszalagokkal keretezett kompozíció, 
amelynek felső felében a színezett viaszból formált Assisi Szt. Fe
renc térdeplő alakja és a feszületet tartó puttó (Szt. Ferenc stig-
matizációja), alatta viasz Agnus Dei, körülöttük ereklyeszalagos, 
színes üveggyöngyökkel kivarrt polionkeret látható. 
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12. „Sienai Szt. Bernardin 
képe" Viaszkép feliratszalagos 
polionkeretben. Kolostormun
ka, XVIII. század. Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1988. 

13. „Fájdalmas Krisztus" vi
aszkép, feliratszalagos poli-
onvirágos keretben. Kolostor
munka, XVIII. század. 
Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1988. 

Hasonlóan jellegzetes, az arany-kék-fehér selyemvirágokból 
és polionból (sodrott fémszálból) kialakított ornamentikában, vi
aszból formált Nepomuceus- nyelv, amely utal a jezsuiták egyko
ri andocsi működésére. (12-14. ábra) 

A kegyhely búcsúin egykor három-négy mézeskalácsos-gyer-
tyaöntő család (ahogy a helyiek nevezték - bábos) árulta porté
káját. A sokféle mézeskalácson és bábrózsafűzéren kívül főleg 
gyertyát és viasz offereket (Opfer) készítettek. Ezeket a fogadalmi 
tárgyakat, a pólyást, szemet, lábat, férfit és not stb. ábrázoló votí-
vokat a hívek - ki milyen baja, betegsége miatt ajánlotta fel - a 
kegytemplom oltárára vagy a helybeli kálváriára vitték, és a 
Krisztus-kereszt lábánál elégették. Az itt fehalmozott viaszt, 
gyertyába öntve a kegytemplom oltárain később felhasználták. 

A Szigetvár melletti turbéki kegyhelyről az első adatunk 1705-
ből ismert, amikor egy nagy betegségből meggyógyult férfi hálá
ból fakápolnát építettetett a Segítő Boldogasszony tiszteletére. 

1729. május 14-én a pécsi püspökség egyházlátogatási jegyző
könyve így számol be a kápolnáról: „...fából, sárból van összeállítva, 
az oldala és tetőzete már a leomlás szélén" (MERÉNYI E, 1939. 66.) 

A mai templom szentélye 1756-ban, hajója 1770-ben készült el. 
Abban az évben remetelakot is építettek a templom mellé. Lakó
ja egy Szigetvárról odatelepült ferences szerzetes volt, aki a kegy
helyet gondozta. 

A turbéki templom kegyképe a passaui Maria Hilf másolata, a 
Segítő Boldogasszonyt ábrázolja. A passaui kép Lucas Cranach 
festménye alapján készült. Az ábrázolástípus a Habsburgok török 
elleni küzdelmének sajátos szimbólumaként terjedt el Passauból, 
különösen a németek által újranépesedett tájakon. 

A turbéki oltáron látható változatot, a bécsi kapucinusok temp
lomában található másolata alapján, 1741-ben festette Wolff Kari 
Hauer. (HAL P, kézirat, 1938.) 

Nem véletlen, hogy a török elleni küzdelemben védelmet nyúj
tó Segítő Boldogasszony képének oltárra emelése teremti meg a 
környékbeli magyarok, a betelepített zselici németség, a Balkán
ról Szigetvárra menekült bosnyákok és a Dráva-menti horvátok 
kistáji búcsú járóhely ét, egyúttal szakrális lelki integrációját. Ez 
utóbbi abban is kifejezésre jutott, hogy a zarándokok anyanyelvü
kön hallgattak szentmisét, majd a délutáni litániát rendszerint 
magyarul, közösen imádkoztak. 

Egykor a kápolna főbúcsúján, Nagyboldogasszony (aug. 15.) 
valamint Kisasszony (szept. 8.) ünnepén a környékről gyalogos
zászlós processzióval érkeztek a zarándokok. 
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A szigetváriak az egyházi év minden Mária ünnepén felkeres
ték Turbékot. A zselici németség általában a Kisasszony napi bú
csúra érkezett. Különösen kitűntek buzgóságukkal a mozsgói, 
szulimáni, boldogasszonyfai, szentlászlói, almamelléki, kani és 
bőszénfai hívek, valamint a somogyhárságyi zarándokok. A né
metek kitelepítését követően már csak kisebb csoportokban, az 
ünnep utáni vasárnap látogatták a búcsújáróhelyet. 

A kegyhely két nagyobb Mária ünnepén, különösen a németek 
kitelepítése előtt, egykor nagy búcsúvásárt is tartottak. A kegy
szerárusok, a mézesbábosok-márcosok stb. sátrai, olyankor a 
templom kerítésén kívül álltak. 

A két háború között még rendszeresen megtartották a kálomis
ta búcsút. E rendhagyó esemény a turbéki templom két búcsúnap
jához, Nagyboldogasszonyhoz (augusztus 15.) és Kisasszonyhoz 
(szept 8.) fűződött. 

14. „Nepomuceus nyelv" vi
asz polionvirágos keretben. 
Kolostormunka, XVIII. szá
zad. Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1988. 

15. A turbéki kegytemplom 
oltára a Segítő Szűz Mária 
(Mária Hilf) képével, 1741. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 
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A környező somogyi és baranyai protestáns falvakban e napo
kon mezőgazdasági munkát nem végeztek. Baromfit vágtak, sü
töttek, főztek, ünnepi ebédre várták a rokonságot. A kocsikat le
mosták, elővették az új lószerszámokat, az ünnepélyes alkalomkor 
használt ún. sallangos - szíjas nádostornyeleket, a vesszőből fo
nott fédères kocsiüléseket, ezt új lótakaróval borították, rá még fe
hér lepedőt is terítettek. Felültették anyjukkal valamint kereszt
anyjukkal az új ruhába öltöztetett eladó leányokat, s így indultak 
a turbéki búcsúra. A legények rendszerint rendbetett, felújított 
kerékpáron érkeztek. 

A templom körüli vásárban, a sátrak között sétálva mindenki 
megtalálta ismerősét, párját. Utána odamentek a Tepsisnek neve
zett helyre, ahol már szólt a zene és délfelé már kevesen táncoltak 
is. Itt mindig valamelyik szigetvári cigánybanda muzsikált a Sár
köziek közül, akiket csak Réteseknek neveztek. Volt belőlük vagy 
három bandára való is, közülük leghíresebb, a kitűnő primás Rétes 
Bandi. Az itt táncolók között elvegyülve nézelődtek, készülődtek 
a délutáni nagy mulatságra. 

Délben mindenki hazatért a szőlőbeli présházához, ahol a meg
hívott rokonsággal együtt megebédeltek. Délután a táncmulat
ságban már megjelentek a szorzok is. Ha már régebb idő óta tar
tott az ismeretség a legény és a leány között, akkor a szülők gyak
ran a szörző közvetítésével még abban is megállapodtak, hogy 
kétasszonynap között (Nagyboldogasszony és Kisasszony napja) 
mikor lesz a keretes. 

Az emlékezet szerint magánjelleggel, különösen az első világ
háború időszakában, a protestánsok külön is keresték a Segítő Szűz 
oltalmát. Fronton harcoló apjukért, férjükért, gyermekükért imád
koztak. Sokan fogadalmat is tettek, hogy családtagjuk hazatérése 
esetén rendszeresen elgyalogolnak Turbékra. (ĴPM NA 427/84.) 

A belső-somogyi táj gazdag történeti múlttal rendelkező köz
pontja Segesd Már a XIII. századtól ismert ferences kolostora, 
amely a XIV század végétől a rend Szt. Lászlóról nevezett feren
ces tartomány központja lett. 

A hagyomány szerint a segesdi ferencesek Szűz Mária tisztele
tére szentelt első templomát Nagyboldogasszony ünnepén már 
az 1400-as évek elejétől felkereste a környező táj népe. Ezért 
kegyura, a Marczali család, 1433-ban IV. Jenő pápától kieszközöl
te a Boldogasszony mennybevétele napjához kötődő búcsúkivált
ság elnyerését. (BOZSÓKY P G., 1993. 202.) 

A hódoltság időszakában Segesd teljesen elpusztult. A ference
sek 1687-ben, visszatelepülésüket követően új kolostort és temp
lomot építettek. Az új templom titulusa Alexandriai Szt. Katalin 
vértanú lett. 
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A szerzetesek pasztorációja nyomán Segesdhez kapcsolódóan 
újjászerveződött a Belső-Somogy és a Dráva-vidék népének vallá
sos táji hagyománya, a búcsújárás. Ez a gyakorlat az Alsó- és 
Felső-S égesd határán található forráshoz (kúthoz) kapcsolódott. A 
török hódoltság idején ugyanis, a környék és a ,JDunán túli tarto
mányok népe... sokféle nyavalyákban" gyógyító céllal rendszeresen 
felkereste vizét. 

A hagyomány szerint a forrást a muzulmánok is használták ri
tuális mosakodás céljából. 

Gróf Széchenyi Antal tábornok 1744-ben a forrás melletti 
dombra kápolnát építtetett a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. 
(16. ábra) A kápolnát a helybeli ferencesek gondjaira bízta. A ro
kokó kegy oltáron a baldachin alatt a híres pálos búcsú járóhely 
Sasvár Piéta szobrának másolata látható. Az oltárépítmény felső 
részén Szt. Katalin és Szt. Borbála szobrai között a trónoló Szent
háromság. Alexandriai Szt. Katalin ábrázolása utal a második 
templom dedikációjára. Az oltár két oldalán Páduai Szt. Antal és 
Nepomuki Szt. János fából faragott szobra látható. (17. ábra) 

Segesden napjainkig jelentős maradt a szentkút kultusza. A hí
vek megérkezésüket követően, mielőtt a kápolnába lépnek, a kút-

16. Kegykápolna búcsúsokkal, 
Segesd. Épült7744-ben. 
Lantos Miklós felvétele, 1988. 

17. Segesd, kegykápolna. A 
Fájdalmas Szüzanya oltára. 
Lantos Miklós felvétele, 1996. 
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18. Л segesdi Szentkútnál 
vizet merítő asszonyok. 
Lantos Miklós felvétele, 1995. 

19. Varga János kadar kúti 
pásztorfaragó (1888-1978) 
fogadalmi ajándéka, 1952. 
Segesd. 
Lantos Miklós felvétele, 1974. 

nál megmosdanak... A paraliturgikus szokáscselekmény napjaink
ban azonos sorrendben történik: a szentkúti vízzel elsősorban a 
szemüket mossák meg, azután arcukat, végül a beteg vagy fájó 
testrészüket. A szem mosása a legfontosabb, „...ezzel tisztul meg a 
lelkünk...", magyarázta 1988-ban egy iharosberényi asszony. (18. 
ábra) 

Sajátos szokásként él még napjainkban is, hogy a forrás körüli 
bokrokról ágat törnek és a szentkút vízébe mártják, hogy hazatér
ve azzal hintsék meg otthonukat. Hasonló céllal, a búcsús körme
netek után a hordozható Mária szobrok virágdíszéből egy-egy 
szálat magukkal visznek. 

Segesd búcsújáróhely vonzáskörzetének egyedülállóan szép 
emléke a kéthelyi plébániatemplom szentélyének falán függő 
XVIII. századi votív kép. A helybeliek egykori segesdi búcsújárá
sának emlékére készült. A kompozíció központjában puttók eme
lik magasba a keretbe foglalt Pietát, alatta a búcsúsok precesszió
ja és a segesdi kegykápolna látható. (20. ábra) 
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A szakrális táj építményei 
és határbeli emlékei 

A búcsújáróhelyek mellett meghatározó jelentőségűek a népi 
vallásgyakorlat táji emlékei. Évszázadok során biztosították a ha
gyományos népi kultuszformák életbentartását, megújítását. A 
vallásos táj objektumainak alapítása és méginkább fenntartása a 
múltban és a jelenben is, a közösséghez kapcsolódik, formálja an
nak lelki és táji kötődését. 

A vallásos népélet e sokrétű anyagából az alábbiakban a táj leg
jellemzőbb objektumairól a szentkutakról, a kápolnákról, a ha
ranglábakról, a Szentháromság oszlopokról, az útmenti szobrok
ról valamint a keresztekről szólunk. 

A határbeli emlékanyag legősibb vallási objektumai a szentku-
tak másnéven csodaforrások. Más tájakéhoz hasonlóan, ezek látoga
tottsága föltehetőleg a hódoltság kori időszakra nyúlik vissza, 
amikor a paphiány miatt nagyobb volt a hívek öntevékeny vallás
gyakorlata. 

A gyógyító forrásokhoz idővel, mintegy magyarázó jelleggel 
szakrális képzet is társult. Ilyen pl. a gyöngyösmelléki ún. Jóvíz-
forrás, amelynek gyógyító hatását Szűz Mária kegyelmi erejével 
hozták kapcsolatba és úgy vélték, hogy új holdkor a forrás vize 
rendszeresen megújul. Olyankor főleg a végtagbetegségben szen
vedők látogatták, akik miután fájós testrészüket megmosták a for
rás vizében, gyertyát gyújtottak Szűz Mária tiszteletére. Az első 
világháborúig jártak ide Szigetvár, Kis- és Nagydobsza, 
Nemeske, Felsőszentmárton, Lakócsa, Tótújfalu és Szentborbás 
katolikus és református lakói. A helybeliek még emlékeztek az 
egykori Mária ünnepekre, amikor százával égtek a gyertyák a for
rást szegélyező köveken. 

Hasonló a mozsgói Pringli-forrás, ahol a turbéki búcsúra 
igyekvő zselici német telepesek megpihentek. A múlt század kö
zepén a forrás fölé kis boltozatos építményt emeltek, ebbe kőből 
faragott Szűz Mária szobrot állítottak. A hely látogatottsága a 
XIX. század első felében volt számottevő, az első világháborútól 
kezdődően visszaesett. (L. IMRÉM., 1995. 207-208.) 

A Csurgó melletti forrás eredetének története két változatban 
ismert. Az egyik változat szerint a XII. század végén, a johannita 
lovagok III. Bélától kapott helyi birtokán már kegyforrásként 
tisztelték a Mária kutat. (CSÁNKI D., én.: 57.) Más hagyomány 
szerint, a tatárok elől menekülve itt pihent meg IV. Béla. Mivel el
pusztított országáért oltalomért a Magyarok Nagyasszonyához 
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20. Fogadalmi kép a segesdi 
kegyszobor ábrázolásával. 
XVIII. század, Kéthely, plébá
niatemplom. 
Lantos Miklós felvétele, 1978. 



fohászkodott, ezért a helyet Mária-forrásnak nevezik. (SOÓS 
GY., 1999. 5.) 

Az Ádánd, Balatonszentgyörgy, Bonnya, Kaposgyarmat, 
Lakócsa, Nagyatád (Mária-kút), Nagyberki, Nikla, Somogyba-
bod, Somogysámson és Törökkoppány határában levő források, 
szentkutak helyét már csak a dűlőút nevek őrizték meg. 

A vallásos táji emlékanyag kisebb részét képezik Somogyban a 
kápolnák A XVIII. századból vannak szórványos adataink ideig
lenesen épített deszkakápolnákról, melyeket később szilárd épít
ménnyel helyetesítettek. Kápolnáinkról az egyházlátogatások 
nem mindig tesznek említést, ezért építésükről legtöbbször kevés 
adattal rendelkezünk. 

A kápolnákat részben kegyúri szándékból emelték, ennek elle
nére a környező lakosság nemcsak a búcsú napján, hanem kereszt
járó napokon és magánájtatosságként is felkereste. 

Megyeszerte legtöbb a Szűz Mária tiszteletére szentelt kápol
na. Hasonlóan gyakori a Nepomuki Szt. János, Páduai Szt. Antal, 
valamint Donát titulusa. Ismeretesek ezen kívül a Szenthárom
ság, Szt. Vendel, -Flórián, -Orbán, -Anna, -László, -Mihály, Avilai 
Szt. Teréz, valamint a Szt. Kristóf és Szt. Illés tiszteletére szentelt 
kápolnák. 

21. „Fehér Mária" kápolna, 
XII-XIX. század, Buzsák. 
Lantos Miklós felvétele, 1995. 
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Típus tekintetében a falu körzetében épített nagykápolna és 
határbeli, hegyi kápolna a leggyakoribb. Kisebb számban találha
tó a megyében iskolakápolna és temetőkápolna is. (L. IMRE M., 
1995. 289-309.) 

Somogy megye 47 kápolnájának javarésze a XVIII-XIX. szá
zadban épült. 

Kivételként említhetjük a Buzsák határában található középko
ri erdetű ún. Fehér Mária kápolnát, amely évszázadokon át kisebb-
nagyobb megszakításokkal szolgálta a vallásos népélet folyama
tosságát. (21. ábra) Népi elnevezése utal arra, hogy a kápolna ere
detileg egy Ecclesia Alba, azaz Fehéregyháza nevű elpusztult kö
zépkori település plébániatemploma volt. (B. BENKHARD L -
LUKÁCS ZS., 1996. 3.) A legkorábbi adat 1184-88 ból ismert. A 
falu mellőle a hódoltság során elpusztult. Jelenleg mint kistáji bú
csújáróhelyet nemcsak a helyi lakosság, hanem a szomszédos fal
vak Somogy(Tót)szentpál, Varjaskér, Táska, Öreglak, Lengyeltó
ti, Nikla magyar és horvát hívei is felkeresik. 

A kápolna gazdagon faragott, festett barokk oltárát 1701-ben 
állították. A triptichonra emlékeztető építményen Szt. Péter és 

22. A buzsáki „Fehér Maria" 
kápolna oltára az öltöztetett 
Szűz Mária szoborral, 1701. 
Lantos Miklós felvétele, 1998. 
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Pál között a Napbaöltözött Szűzanya, és a föléje koronát tartó 
Szentháromság, valamint Alexandriai Szt. Katalin és Borbála lát
ható. (Az oltárt a kápolna restaurálását követően biztonsági okok
ból a buzsáki plébániatemplomban helyezték el.) (22. ábra) 

Bizonyosan a helybeliek andocsi zarándoklatai nyomán élő ha
gyomány maradt, hogy búcsúk előestéjén az oltár Szűz Mária 
szobrát rendszeresen felöltöztetik. A szokáscselekmény korábban 
a mindenkori templomatya családjához kapcsolódott. Buzsákon 
mintegy 100 évre visszatekintőén a Tomity család nőtagjai töltöt
ték be ezt a feladatot. Szűz Mária szobrát anya és leánya mindig 
együtt öltöztette. Mária ruhatárát is ők őrizték. 

A buzsáki asszonyok a fogadalmi ruhákat a helybeli varrónővel 
készíttették. Búcsúk alkalmával a liturgia színeinek megfelelően 
ún. stükött=rózsás, mintás selyem, vézás (színesen hímzett) és rá-
tétes buzsáki ruhát, illetve piros, kék, sárga, vagy fehér öltözetet 
adtak a szoborra. 

Bár somogyi templomaink közül néhány még őrzi a korábbi 
egyházmegye patrónája, Szt. Anna titulusát, kápolnáink sorában 
már csak társvédőszentként lelhetjük fel. 

Nem véletlen, hogy a Dráva-mentén a legutóbbi időkig megle
hetősen elzárt területen maradt meg Szt. Anna sajátos kultusza. A 
tájon pasztoráló ferencesek hatása nyomán a XVIII. században 
még elevenen élt Szűz Mária anyjának tisztelete. Ennek rendha
gyó helyi példája a Loreto hagyomány és Szt. Anna kultuszának 
összefonódása. 

Ortilos határában, a légrádi szőlővidéken, 1763-ban romos álla
potából építették újjá a Légrád- (később Szt. Mihály)-hegyi Szt. 
Mihály kápolnát A kápolna eredetileg a zákányi plébániához tar
tozott, amely 1777-ig a zágrábi püspökség fennhatósága alatt állt. 
(23. ábra) 

A Légrád-hegyről Zákányba költözött Godin András plébános 
1772-73-ban figyelemreméltó bejegyzést írt a helybeli plébánia
történetbe. Megemlíti, hogy „...József nevű remetét küldtem 
Loretóba, a Szűzanya képéért. Avval Rómában megálltak, majd elhozták 
Zákányba, ahol kifüggesztették... " A loretói út hatása nyomán nem 
tartjuk kizártnak, hogy a korabeli gyakorlat jegyében, a Szt. Mi
hály kápolnát is gondozó remete a kápolna mellékoltárán álló Szt. 
Anna és a gyermek Szűz Mária szobrát is öltöztette. 

A kegyúr 1815-től a Festetich család lett. 1815-ben a Szt. Mi
hály kápolnát megromlott állapota miatt bezárták. 1823-ban a 
légrádi polgárok felajánlásából ismét felújították. Az 1824. évi zá
kányi Praeliminaria Visitationis Canonicae (egyházlátogatás) em
líti először „...a kápolna kis oltárán Szt. Anna ... valamint a Szűz fá
ból készült, öltöztetett szobrát. " 
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23. Szt. Mihály kápolna 
(1763-1823). Őrtilos, Lég-
rád-hegy. 
Lantos Miklós felvétek, 1999. 



Az egykori hagyomány emlékét jelenleg a kápolna múlt szá
zadban felújított Szt. Anna mellékoltára őrzi. Két mellékalakja, 
Veronika a kendővel és Mária Magdolna szobrai XVIII. századi
ak. Fölöttük középen Tirolból származó faragványok, Szt. Anna 
és Szűz Mária állnak. Készítőjükről Írásos adatunk nem maradt, 
minden bizonnyal a már említett egyházlátogatást követően, a 
XIX. század közepén kerülhettek az oltárra. 

Az eredeti, XVIII. századból megmaradt és félretett szobrokat 
korábban öltöztették. Erre vall az a praktikus korabeli megoldás, 
miszerint a faragványok karja könyökben mozgatható. Szt. Anna 
és gyermek Szűz Mária (120 cm, 80 cm) hársfából faragott szob
rain korabeli festéknyomok is láthatók. (24. ábra) 

A jellegzetes, mozgatható karú faragvány okát többnyire Auszt
riában és bajor földön készítették. Használatuk számos déli- és 
nyugat-magyarországi példa nyomán terjedt el a Dunántúl déli és 
keleti vidékén a XVIII. század második felében. Előzményeként 
a Mura-Dráva vidék, a szlovéniai, valamint a burgenlandi birto
kosok, a Zrínyiek, a Nádasdyak és az Eszterházyak kegyúri temp
lomait említhetjük, amelyekben csaknem mindenütt fellelhetők a 
Loreto-kultusz jegyében, fogadalomból öltöztetett Szűz Mária 
szobrok. E szokás változataként másutt, a prágai kis Jézus szobro
kat is felruházták. 

A szokás általában a forgalmasabb, nagyobb szakrális közpon
toktól távolabbi kápolnákban, templomokban maradt meg. Szt. 
Annához kapcsolódóan Somogyban, föltehetőleg az egyházme
gyei hagyományok játszhattak szerepet. 

Egykori gyakorlatára vall a Marcali melletti horvátkútiak szo
kása is. A faluban 1890-ben épült kis kápolna helyébe 1945-ben 
emeltek templomot Szt. Anna tiszteletére. Az egyházi év ünnepe
in a liturgia színeihez igazodva, a helybeli jámbor asszonyok öl
töztették díszes ruhába a templomukban levő régi Szt. Anna 
szobrot. (MARICS J., 1995. 177.) 

A légrád-hegyi kápolna Szt. Annája vörös brokátselyem, a 
gyermek Szűz Mária kék övszalagos, selyemmel bélelt fehér tüll-
ruhát visel. 

A kápolna főoltárán felül XVIII. századi festményen a sárká
nyon győzedelmeskedő, mérleget tartó Szt. Mihály látható. Alat
ta a XIX. században készült tiroli faragású szobrok Szt. Miklós és 
Szt. Vendel között Szt. Mihály szobra állnak. A kápolna Szt. Or
bán tiszteletére emelt mellékoltára szintén tiroli eredetű. Sajáto
san szép kompozíció: szőlőfürtökkel és levelekkel körbefont kere
tén felül a pápai tiara látható. A fatáblára festett képen, a háttér
ben a légrádi szőlővidék, és a Dráva sík, szinte veduta-szerű látvá
nya, a kép előterében domborműbe faragva, Szt. Orbán, a szőlő-

24. Szt. Anna és Szűz Mária 
öltöztetett szobrai az egykori 
mellékoltárról, XVIII. század 
második fele. Örtilos, Légrád-
hegy. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 
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25. Szt. Mihály kápolna Szt. 
Orbán mellékoltára. XIX. 
század. Ortilos, Légrád-hegy. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 

hegyek patrónusa áll pápai ornátusban, kezében hármas kereszt
tel, könyvvel és szőlőfürttel. (25. ábra) 

A kápolna főbúcsúja a legutóbbi időkig nem Szt. Mihály (szep
tember 29.) napjához, hanem Szt. Anna (július 26.) ünnepéhez 
kapcsolódik. A határ 1948-ban történt lezárásáig, a Dráván túli 
községek népe a két búcsú napján rendszeresen átjött Légrádból, 
Domborúból, Kotoriból és Golából. Felvirágozott komppal, 
templomi zászlókkal már hajnalban megérkeztek. A kompok ki
kötése után rendezett sorokban énekelve tették meg az utat a ká
polnához. Berzencéről, Murakeresztúrról, Beleznáról, Zákányból 
az előimádkozó vezetésével, zászlós körmenetben, gyalog jöttek. 
Szentmisét, délután litániát hallgattak, utána a rokonok, ismerő-
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sök estig a kápolna előtti téren evéssel-ivással együtt töltötték el 
az időt. Szt. Mihály búcsúkor tartották a hagyományos őszi 
kirakodóvásárt is. Erre az alkalomra nemcsak csizmadiák, szű
csök, posztósok, hanem kádárok, kötelesek, bognárok, valamint 
márcot és gyertyát egyaránt áruló mézesbábosok valamint pecse
nyesütők is érkeztek. A búcsúvásár szokása 1948-ig élő maradt. 

Bonnyapusztán fogadalmi szándékból készült jellegzetes 
útmenti kápolna áll. Alkotója Horváth Ferenc útőr, eredetileg ide 
egy kőkeresztet faragott, melynek felirata: 

„Isten dicsőségére Alitata Horváth Ferencz és Somogyi Orzsébet! 
1925. " Az Igal felől Andocsra tartó gyalogos zarándokok utolsó 
pihenő állomásaként ismert keresztet a család gondozta. Horváth 
Ferenc néhány társával az I. világháborúban, a doberdói fronton, 
a tűzvonalban csodával határos módon egy kis deszkakápolna mö
gé rejtőzve menekült meg. Ezért elhatározta, hogy hazatérte után 
a kereszt köré egy hasonló, virágdíszes deszkakápolnát farag. Ezt 
a fogadalmát néhány éves munkával 1929-re be is váltotta. A sti
lizált virágfüzérekkel, valamint tükrökkel is kombinált deszkafa
lak virágait színesre festette. Karácsonykor gömbégőket tett az aj
tónyílás fölé. A kis kápolnát jelenleg is őrzik a leszármazottak. A 
hagyományt megtartva, nyáron mindig feldíszítik virágokkal. 
(26. ábra) 

Somogy megye területén a dél-dunántúli régió más területei
hez képest kevés kálvária található. Stációsorok és keresztcsoport 
áll többek között Toponáron, Kaposgyarmaton, Lengyeltótiban, 
Somogyváron, Igáiban, Fonyódon, Mernyén. Néhol a kálváriae
gyüttesek a plébániatemplomok szomszédságában láthatók, így 
együttesen képezik a húsvéti liturgia eseményének helyét. Má
sutt, mint pl. Ladon és Andocson a kálváriák a temető mellett ta
lálhatók. Különösen a nagyböjti időszakban, a kálváriajárással 
egybekötve a hívek rendszeresen felkeresték halottaik sírját. Vi
rágvasárnap és húsvét hajnalán szentelt barkát vittek a temetőbe 
és a feltámadás reményében a sírhantba tűzték az ágakat. 

A Kapos-menti magyar falvakban mecseknádasdi német kőfa
ragók dolgoztak. Jellegzetes Krisztus-kereszteket és mellékalako
kat formáltak. Attalán, az 1893-ban készült kálváriaegyüttes a fa
lu végén, mesterséges dombon áll. A mellékalakok, a Fájdalmas 
Mária, János apostol, valamint a kötéllel felfüggesztett latrok meg
formálása osztrák (stájer), illetve dél-német hatást tükröznek. 

Hasonló a Kánya községben látható keresztcsoport, szintén 
mecseknádasdi kőfaragók munkája. 

A megye területén, a többségében református falvakban a ka
tolikusok haranglábakat emeltek. A plébániatemplomoktól távol 
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26. Fogadalmi fakápolna, 
Bonnyapuszta, 1925-29. 
Lantos Miklós felvétek, 1974. 



27. Fa harangláb a temetőben. 
XIX. század vége, Tapsony. 
Lantos Miklós felvétele, 1996. 

28. Harangtorony. XIX. 
század, Inke. 
Lantos Miklós felvétele, 1970. 

eső dombokon, pusztákon a hívek azért kérték felállításukat, hogy 
a szentmisétől távol, a harangszó legalább az imára figyelmeztes
se őket. (HOSS J., 1948. 95.) A haranglábak fa, vagy a szilárd épí
tőanyagát a faluközösség biztosította. Megáldásukra rendszerint a 
legközelebbi plébánost hívták meg. 

Somogyban kétféle harangláb változat ismert. Az ágas fákból 
összeállított, kúpalakú fedéllel ellátott típusok találhatók a zselici 
Antalfaluban, Somogyapátiban, Heresznyén, Nagyatád simon
gáti részén, valamint Tapsony ban. (27. ábra) 

Már csak néhány helyen látható kőből, illetve falazott téglából 
épített, sátortetős, egyemeletes harangtorony. Egyik legszebb pél
dája Inkén áll. A torony bejárati ajtaja fölött, az osztópárkány ma
gasságában, falfülkében Piéta kvalitásos, kőből faragott, festett 
szobra látható. (28. ábra) 

Hasonló típusú harangtorony a Babócsa melletti Péterhidán 
található, ahol az építmény mellett kétoldalról nyitott kis kápolna 
is áll, benne kőfeszület. Böhönyén a Kanizsa-Marcali útelágazás
nál, a település központjában, e célra ugyancsak téglából falazott, 
támpilléres tornyot építettek. 

A harangot délidőben, az Úrangyala-imádságára mindenütt 
megkondították. Az elhunytakat nemcsak haláluk órájában, ha
nem a falun áthaladó temetési menetet kísérve is elsiratta a ha
rang. Ez utóbbi „lelke üdvözüléséért" mindenkinek megjárt. 

Somogyban számos szőlővidéken harangoztak a viharfelhők el
len. A szokás Kaposvár szőlőhegyein az 1940-es évekig megma
radt. (HOSS J., 1948. 142.) 

A képoszlopokat valamint a védőszentek határbeli szobrait, kö
zösségek, családok, egyének, fogadalomból emeltették. Kereszte
ket nemcsak hálából, vagy oltalmazó szándékkal, a táj, a település, 
a szőlővidék, a legelők, a termőföldek védelmére, hanem balese
tek emlékére is állíthatták. Fenntartásukra sok esetben írásos ala
pítványt tettek, amit rendszerint a plébániák irattárában helyez
tek el. Arra is van példánk, amikor a családok generációkon át 
gondozták, szükség esetén felújították az emlékeket. 

Szentháromság oszlopokat és szoborcsoportokat a települések 
közterein és a templomok szomszédságában, a XVIII. század má
sodik felétől egy-két kivételtől eltekintve, a kegyúri családok 
vagy az egyházközségek állították. 

A kutasi Szentháromság oszlopot minden bizonnyal Padányi 
Bíró Márton püspök kőfaragói, Schmidt J. Ferenc és Walch Tamás 
veszprémi szoborcsoportja ihlette. A XVIII. század második felé
ben készült, alkotója ismeretlen. A harmonikus, jóval kisebb ará
nyú kompozíciót eredetileg négy mellékalak díszítette. Talapzatán 
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elől a Immaculata, jobbról Szt. Sebestyén és balról Szt. Rókus lát
ható. Hátul, a restaurálás előtt, Szt. Rozália szobra állt. (29. ábra) 

A kéthelyi faluközpontban a Szentháromság oszlopon lévő Há
rom Isteni Személy megfogalmazásában a veszprémi mintát kö
veti. Talapzatán körben felirat olvasható: „Szent, szent, szent a Se
regeknek Ura Istene" alján latin szöveg: „statVa Vnl Trlnltatl et 
Trlnae VnltatIple saCrata KétheLInVM DeCorat sVpernls qVegratlIs 
visitât Vrantslts et Mizera plis eXpensIs zeLante paroCho AnDrea 
Babits perenni VnlVs Trlnltatls honorl Ita ereCta eXIsto" 
Kronosztikonjából két időpont olvasható 1794 és 1799. 

(„A szobor kegyesen szenteltetett az egy Háromságnak és a hármas 
egységnek. Ez Kéthelyet díszíti és az égiektől kegyesen látogattatik... 
Babits András plébános idejében, aki, mivel buzgón szerette /ti. a Szent
háromságot/ kegyes költségeivel állítván az egy Háromság örök tisztele
tére, így létezem /ti. ez a szobor/"). 

A talapzat két oldalán magyar felirat olvasható: „Ez az igaz 
katolika Mit hogy egy Istent az Háromságban és Háromságot az Egység
ben s aként imádgyuk. " „ Aldgyuk az Apát és a Fiút a Szent Lélekkel dit-
sérjükfól magastallyuk őket örökkén {Daniel 30. p.) " (30. ábra) 

A korai példák közül rendhagyó megfogalmazású a balaton
szentgyörgyi Szentháromság emlék. A keszthelyi homokkőből 
készült, kora klasszicizáló oszlop talapzatán a dombormű, köny
vet és jogart tartó nőalak szerzetesi ruhában, az egyházat, a ke
resztény közösséget, Ecclesia-t ábrázolja. Az oszlop tetején látha
tó kompozició a felhőkön ülő Atyaistent jeleníti meg, aki kezében 
tartja megfeszített fiát. A kereszt alján az Atya lába előtt a kitárt 
szárnyú galamb, a Szentlélek látható. Balatonszentgyörgy a 
keszthelyi Festetics-család birtokában volt. A kegyúr Festetics 
György 1796-ban hívta Kismartonból Keszthelyre Zitterbarth 
József kőfaragómestert (1761-1831), aki az uradalom területén 
számos szobrot, útmenti keresztet valamint síremléket faragott. A 
kegyelem széke, német nyelvterületen Gnadenstuhl ábrázolástípus az 
osztrák búcsújáróhely, Sonntagberg híres kegy szobra nyomán 
vált népszerűvé, és számos burgenlandi másolatának ismeretében 
faraghatta alkotója, Zitterbarth József. (31. ábra) Nemesvidről is
mert fejezetes oszlopon ülő hasonmását is ő készítette 1816-ban. 

A kegyelem széke balatonszentgyörgyi szobrához rendhagyó mó
don csak virágvasárnap vezetett processzió, ilyenkor a szobrot fel
díszítették és kis oltárt állítottak elé. 

A későbbi, XIX-XX. században készült változatok, sajátos 
megfogalmazású kompozícióban láthatók. Az Atyaisten és a Fiú 
között magasodik fel a kereszt, amelyen a kitárt szárnyú galamb 
képében jelenik meg a Szentlélek (Andocs, Bize, Vörs, Tarany). 

29. Szentháromság oszlop. 
XVIII. század második fele, 
Kutas. 
Lantos Miklós felvétele, 1998. 

30. Szentháromság oszlop, 
1794-1799. Kéthely 
Lantos Miklós felvétele, 1998. 
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31. Szentháromság szobor Ke
gyelem Széke (Gnadenstuhl). 
XIX. század eleje, Balaton
szentgyörgy. 
Lantos Miklós felvétele, 1998. 

32. „Magyarok Nagyasszonya 
(Patrona Hungáriáé)''' szo
borcsoport, 1812. Nagyberki. 
Lantos Miklós felvétele, 1998. 

Családi tragédia nyomán állíttatták a mikéi Szentháromság 
oszlopot. Az oltármenzával kialakított talapzaton felirat olvasha
tó: „Isten dicsőségére emeltette özv. Pfeffer Mátyásné Született Hebrancs 
Terézia és fiai 1886. " Az oltár fölött öt, kőből faragott mellékalak 
látható: Szűz Mária, Avilai Szt. Teréz, Szt. Flórián, Nepomuki 

SS 

Szt. János, valamint Őrzőangyal gyermekkel. Felettük indás, put
tókkal díszített oszlopfőn trónol a Szentháromság. Az 1950-es 
évekig a falu népe Szentháromság vasárnapján a szobor előtt 
imádkozta Padányi Bíró Márton püspök az ünnepre rendelt imá
ját, a szentest. 

A megyében szoborkompozició látható a nagyberki kastély 
szomszédságában. A Schmiedegg-család 1812-ben adott megren
delést, a Magyarország Nagyasszonya (Patrona Hungáriáé) Szt. 
Istvánnal és Szt. Lászlóval szoborcsoport felállítására. A szobor
együttes a dél-dunántúli térségben egyedülállóan fejezi ki a nem
zeti Mária-kultusz hagyományának újraéledését. A felhőkön tró
noló Szűz Mária fején barokk korona, lába félholdra - az Isten
anyaságát tagadó Nestorius arcára lép, mellette a puttók Magyar-
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ország címerét és a koronát tartják. Felirata: ,JHater I sVCCVrre 
CaDentl" (,J(ézus) Anyja, siess a elesett segítségére"). A koronát fel
ajánló Szt. István szobra napjainkra már hiányzik a kompozi-
cióból. Szűz Mária előtt a csatabárdot tartó Szt. László hódol. A 
megformálás stílusjegyei alapján, készítője a keszthelyi kőfaragó
mester, Zitterbarth József. (32. ábra) 

A megye egyik legrégibb képoszlopa Kaposvár egykori határá
ban, a Róma-hegyi szőlők alján áll. A téglából falazott, sátortetős 
építményen, üveggel elrekesztett falifülkében, kisméretű, fából 
faragott ülő helyzetű, töviskoronás Krisztus szobor, népi nevén 
„GugyulóJézus" látható. Felirata: 

, Jézus segíts 1721". A képoszlop az első plébános, Vörös József 
Gábor pasztorálása (1715-1738) idején épült. Mivel maga is sző
lőtulajdonos volt, nem kizárt, hogy ő építtette ezt a rendhagyó ha
tárbeli emléket. 

Feltételezzük, hogy a képoszlop építménye a többszöri felújí
tást követően kapta jelenlegi formáját. 

Ismerjük azt a régi hagyományt, miszerint az egykori szőlőbir
tokosok és vincellérek főleg ősszel, a szüretek idején a képoszlopot 
kimeszelték és virággal feldíszítették. (33. ábra) 

Kaposvár 1702-ben lett a herceg Esterházy család birtoka. Az 
akkor még falusias jellegű városba Esterházy Miklós herceg 
(1762-1790) Ausztria északi területeiről és Morvaországból né
met iparosokat telepített. Nekik minden bizonnyal részük lehe
tett abban, hogy a gyakori járványok emlékezetére a város köze
pén, 1766-ban szobrot emeltek a pestisben szenvedők patrónusai, 
Szt. Rókus és Rozália tiszteletére. A mozgalmas szoborkompozí
ción felül a sebére mutató Szt. Rókus áll, köpenye széles gallérján 
kagyló, a compostellai zarándokjelvény látható. Lábánál kutya, 
szájában kenyérrel. A kiszélesedő talapzaton barlangot jelképező 
mélyedésben, kezében feszülettel és koponyával a palermói Rozá
lia, a társvédőszent alakja fekszik.Az utóbbi megjelenítése utal az 
Esterházy család kultuszteremtő kezdeményezésére. Birtokköz
pontjukban, Fraknón ugyanis már 1666-ban kápolnát emeltettek 
Szt. Rozália tiszteletére. A kaposvári fogadalmi emlék 100 évvel a 
fenti alapítás után készült. (35. ábra) 

A jezsuiták korai missziója nyomán vált meghatározó jelentősé
gűvé a rend szentjének, Nepomuki Szt. Jánosnak tisztelete. Emlé
kére Somogy megyében - 1729-ben történt szenttéavatását köve
tően, a XVIII. század közepétől - 23 szobrot emeltek, többek kö
zött Büssün, Csombárdon, Eddén, Magyaratádon, Osztopánban. 

A kegyúri birtokok központjában általában kvalitásos szobro
kat készíttettek. A megrendeléseket a megye főleg északnyugati 

33. „Gugyuló Jézus" képosz
lop 1721. Kaposváron, a Ró
ma-hegy aljában. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 

34. Szent Vendel szobra. Igal, 
XVIII. század vége. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 
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35. Szt. Rókus és Rozália 
szobra, 1766. Kaposvár. 
Lantos Miklós felvétele, 1970. 

36. Nepomuki Szt. János 
szobra, Somogyhárságy. Fel
irata: „Fecit Jos. Buk V 
Fcclesiis 1794." 
Lantos Miklós felvétele, 1996. 

részén, rendszerint keszthelyi kőfaragók kapták, akik a jobb mi
nőségű, Reziből való kőből dolgoztak. Megformálásuk sok eset
ben előképül szolgált a kisebb műhelyek provinciálisabb alkotá
sainak. Ilyen kvalitásosabb munkák Nepomuki Szt. János szobrai 
Háromfán (1776) és Mernyén (1794). 

Somogyhárságyon, a Festetics kegyúri család állíttatott a falun 
átfolyó patak hídja mellett szobrot Nepomuki Szt. János tisztele
tére. A barokk mozgalmasság jegyeit is magán viselő alkotás ta
lapzatán olvasható: „Fecit Jos. Buk valamint V Fcclesiis 1794.". 
Nincs róla tudomásunk, hogy a pécsi illetőségű Buck József 
(1755-1815) rajziskolai tanár és építész kőfaragással foglalkozott 
volna, feltételezzük viszont, hogy apósa a híres pécsi szobrász 
Spett Ferenc, az ő terve alapján kivitelezhette Nepomuki Szt. Já
nos szobrát. (36. ábra) 

A Mernyén 1794-ben felállított alkotás copf talapzatán a szent 
vértanúságára utaló dombormű látható. Hasonló megfogalmazá
sú Nagyberkiben, az 1812-ben gróf Schmiedegg Kálmán által 
állíttatott szobor. Az utóbbi a keszthelyi Zitterbarth József alko
tása. 

A településeken a hidak és utak mentén álló nagyszámú emlé
ket a helybeli hívek a szent ünnepén, május 16-án, a templomban 
tartott szentmisét követően processzióban keresték fel. Az 1950-
es évekig élt ez a szokás. Néhol templomi zászlókkal vonultak a 
szoborhoz, ahol közösen elmondták a Mindenszentek-litániáját. 

Padányi Bíró Márton már említett kultuszteremtő tevékenysé
ge eredményeként, Szt. Vendelnek, a pásztorok patrónusának 
megyeszerte számos szobra áll. Többek között Bizén, Buzsákon, 
Nagyszakácsiban, Ordacsehiben, Somogyzsitfán, Somogyfaj-
szon, Szőkedencsen, Ráksiban stb. Ikonográfiái megoldásuk csak
nem mindenütt azonosnak mondható. 

Mikében, 1897-ben a falu állatállományát száj- és körömfájás 
járvány pusztította. A következő esztendőben egy házaspár a né
met utcában, szobrot állíttatott engesztelésül. A felirat szerint 
„Szent Vendel tiszteletére emeltették öreg Brandmüller János és neje 
Frank Rozália 1898. " A pásztorok védőszentje, Vendel napját ezt 
követően, mint fogadott ünnepet a faluközösség megtartotta. Az 
ünnep előestéjén a szobornál „százával égtek a gyertyák". Vendel 
napon, október 20-án a falu fogadalmából a pásztorok, csordások 
nem hajthattak ki. Kisebb kerti munkán kívül mást nem végeztek. 
Aznap a templomban reggel szentmisét, utána egész napos szent-
ségimádást tartottak. 

Más védőszent plasztikai megfogalmazása viszonylag kevés ta
lálható a megyében. A Festetics-család Toponáron állíttatott 
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szobrot Szt. Flóriánnak. Népi megfogalmazású változatai látha
tók pl. Kutason és Iharosberényben. Páduai Szt. Antal szobra áll 
Somogy sárdon és S zőlősgy örökön stb. 

Az útmenti keresztek egyik legkorábbi példája Balatonszent
györgyről ismert. A falu főutcáján, egy ház előtt álló feszület ta
lapzatán, a település névadó szentjének, sárkányölő Szt. György
nek domborműve látható. Fölötte, imára kulcsolt kézzel a megfe
szített, fiára tekintő Fájdalmas Mária ülő alakja. A keresztet 
Zitterbarth József 1816-ban faragta. A talapzaton elmosódott fel
irat olvasható: „öregSimon ...s..." A rendhagyó kompozició, a fel
felé keskenyedő, lépcsőzetesen tagolt talapzat felső részén a jel
legzetes, ülő testhelyzetű, Fájdalmas Mária az 1810-20-as évek
ben Zitterbarth munkáin másutt is előfordul. Műhelyének másik 
sajátos ábrázolása a talapzaton, Mária domborműbe faragott, félig 
elforduló, álló alakja. 

A mecseknádasdi kőfaragók, a „Krisztus-faragó" Weckler, vala
mint Gungl különösen szuggesztív Krisztus korpuszokat formál
tak (Ráksi, Pamuk, Libickozma, Szentborbás stb.). 

Somogyban az útmenti keresztek javarésze a XX. században 
eklektikus stílusban készült. A 1920-30-as emlékeket, az előbbiek 
mellett, a nagyatádi Koloszár-, a Bano-, valamint Faludi Imre ka
posvári kőfaragók is készítették (Tapsony, Nikla, Lengyeltóti, 
Táska stb.). 

Eleinte a feszületek alján csak Szűz Máriát jelenítették meg. 
Később számos helyen a stilizált növényi motívumok mellett, an
gyalok és egyéb szentek alakjai is láthatók. Egyik legszebb példá
ja a vörsi Ilka-kereszt. A hagyomány szerint egy javasasszony ado
mányából készült. Felirata: „Isten dicsőségére állíttatta Böröcz Ilona és 
férje BesenczkiJózsef 1936. Évben'''' 

Az ún. csengős kereszteket a határban állították. Bádogból készült 
fedelük alján egykor fémcsengők függtek (Kutas, Somogygeszti, 
Szentgáloskér, Szőlősgyörök stb.). (40. ábra) 

Segesden, egy ház előtt fából készült, vörösre festett, íves bá
doggal fedett kereszt áll, alján kőből faragott Szűz Mária, kétol
dalt egy-egy angyal szobrával. Feliratán ez olvasható: „Isten di
csőségére állíttatták Fábián Imre és neje 1942. " - hálából, hogy gyer
mekük a háborúból hazatért. 

A határbeli kereszteket a falubeliek, imádkozva a jó időjárásért, 
a keresztjáró napokon, körmenetben látogatták. A határból, mun
kából jövet a keresztek tövében pihentek meg. 

37. Nepomuki Szt. János. Fes
tett fa, XVIIL század vége. 
Andocs. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 

38. Nepomuki Szt. János 
szobra. Mernye, 1794. 
Lantos Miklós felvétek, 1999. 

403 



39. Kőkereszt. Mike. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 

40. „Csengős kereszt", bádog
ra festett korpusszal, XX. 
század eleje. Lengyeltóti és 
Szőlősgyörök között. 
Lantos Miklós felvétele, 1985. 

Református templomok és vallásos emlékek 

A somogyi református gyülekezetek többsége a kuruc háború
kat követően építette újjá a hódoltság során elpusztult temploma
it. A megfogyatkozott népesség kezdetben csak fatemplomokat 
emelt. Ezek romlékony állapota miatt idővel többször folyamod
tak javítási engedélyért. (TÓTH E., 1940. 32.) II. József császár 
Türelmi rendelete 1781-től új korszakot hozott a református egy
ház életében, „...valóságos templomépítési láz támadt". (TAKÁCS 
В., 1992. 19.) A szilárd anyagból készült templomok külső, hom-
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lokzati kialakítását és belső terét is puritán, nemes egyszerűség 
jellemezte. Ettől eltérően a XVIII. század végén épült dél-dunán
túli református templomaink fából készült berendezését helyen
ként festett virágornamentikával díszítették. A változatos, stilizált 
motívumok a barokk és a rokokó hatását tükrözik. Somogyi temp
lomaink festett asztalosmunkái a baranyai-, a felső-magyarorszá
gi emlékanyaggal rokoníthatók. 

Malonyay Dezső a századelőn, néprajzi gyűjtőútján még látta a 
kadarkúti református templom karzatának alján és mennyezetén 
a festett kazettákat. A berendezést nemcsak Kadarkúton, hanem 
Hedrehelyen és Kutason is lebontották. (MALONYAY D., 1912. 
203.) 

41. Sellő motívum a szennai 
templom padelőjérol. 

42. Református templom fes
tett karzata, 1785-87. Készí
tette N agy váti János festőasz
talos. Szenna. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 
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43. Bolygók képe apatapoklosi 
templom karzatának festett 
kazettáiról. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 

44. Paradicsomi almafa a kí
gyóval. Kazetta a karzat aljá
ról, a patapoklosi református 
templomból. 
Lantos Miklós felvétek, 1999. 

A Szigetvidék korábban Somogyhoz tartozó néhány községét 
1950-ben csatolták Baranyához. A települések Nemeske, Mere-
nye, Patapoklosi református templomainak festett, virágozott be
rendezése közül már csak kettőben láthatók részletek. Az 1858-
ban épült nemeskei templom megmaradt berendezését az 1970-es 
évek elejétől a Pápai Református Múzeumban őrzik. A karzat 
mellvéd virágornamentikájának motívumelemei az egykori ka-
darkúti és a patapoklosi stíluscsoportba tartoznak. Merenye 
templomát 1781-ben építették. Jelenleg is látható festett kazettás 
mennyezete és padelői. 

A szennai református templom 1785-ben épült. Északi karzata 
őrzi az eredeti táblákat. Malonyay ezeken, a lebontott kadarkúti 
templom festett tábláihoz hasonló, barokkos motívumokat fede
zett fel. A stilizált ornamentika jellegzetessége a szimmetrikus nö
vényi és madárábrázolás. (42. ábra) Az L-alakú eredeti karzat rö
vid szárát 3+6 tábla díszíti. A sarok két oldalán egy-egy szöveges 
tábla látható: „ NAGY PAL BALAO NAGWÁTIJÁNOS ASZTA
LOS MESTER EMBER EZT az ÚR HÁZA T ELKÉSZITETE1787 
ESZTENDŐBEN" (Nagyváti János festőasztalos a Baranya me
gyei Nagypallból származott!) „Botor István Kováts Haségessen 
munkálódot Deák Mihály kis Biró" 

A szennai templomot 1949-ben restaurálták. A déli, újabb kar
zat alatt a régi festett padokból akkor állították össze a 12 táblás 
hosszú padelőt. A mennyezet rekonstrukciót, a deszkaburkolat 
helyett lécekkel, kazettákra bontott, vakolt felületre - az eredeti 
motívumelemek felhasználásával - Soós István kaposvári festő
művész készítette. 

A Szigetvár szomszédságában fekvő Patapoklosi (korábban Pa
ta és Poklosi, 1950-ben egyesítették) patai templomát a hagyo
mány szerint Bérezi László nemesember építtette. Festett kazettái 
között napsugaras keretezett mezőben az alábbi felirat olvasható: 
„Ezen templom 1794-ben épült, a kazettás famennyezet másodlagos elhe
lyezésben került a karzat alatti gerendázat lefedésére. Restauráltatta a 
Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma 1994-9S év
ben. A festett táblák 1998 júliusában kerültek vissza jelenlegi helyükre. " 
A karzat alatt a barokk, helyenként rokokó hatású stilizált növé
nyi ornamentikát ábrázoló kazetták között néhány figurális díszí
tésű is látható. Ilyenek a Krisztus önfeláldozását jelképező peli
kán, az éberség erényének szimbóluma az őrdaru, a paradicsomi 
almafára tekeredő kígyó, valamint a kánaáni szőlőfürtöt vívok. 
Egymás melletti kazettákon a bolygók - Vénus, Mercurius, Luna, 
Mars, Jupiter, Saturnus - az Isten teremtette világmindenség jel
képei, Isten dicsőségét hirdetik. Az óra a múló idő, a földi mulan
dóság jelképe. (43-45. ábra) 

406 



Temetők 
A szakrális táj nélkülözhetetlen alkotóeleme a temető, amely 

szervesen kapcsolódik a településekhez, összképe nem egy eset
ben tükrözi lakosságának egykori vallási hovatartozását, nemzeti
ségét, társadalmi állapotát és rétegződését. Malonyay Dezső a 
századfordulón, kutatóútjain még számos régi katolikus és refor
mátus temetőt és hagyományos sírjelet talált. 

A katolikusok ősi egyházi gyakorlata, a templom körüli temet
kezés már csak elvétve található a megyében. Szenyér és Teleki 
középkori temploma mellett még láható a régi temető. Somogy 
megyében csak a török kiűzését követően, a XVIII. században ve
tődik fel a temetők áthelyezésének és bekerítésének kérdése. Má
ria Terézia rendelete szerint a temetők közepére keresztet állítot
tak. (HÓMAN B.-SZEKFŰ GY, 1935. IV 519.) A hagyomány 
szerint II. József császár kaposvári látogatását követően, 1776-ban 
alakítanak ki új temetőt a város keleti és nyugati határában. 
(BERECZK S, 1925. 13.) A vidéki településeken később, csak a 
XIX. század folyamán rendeződik a helyzet. Valószínű ezért ma
radt fenn a síremlékek javarésze a XIX. századtól. 

A gazdagabb parasztpolgári és iparos családok sírköveit több
nyire keszthelyi műhelyekben rendelték. Homokkőből, illetve 
keményebb mészkőből faragott nem egy esetben késő-barokk és 
kora-klasszicizáló megfogalmazásúak (Szulok, Babócsa, Csököly, 
Drávagárdony, Szenyér). (46. ábra) 

A Kapos-menti katolikus falvakban egykor nagyobb számban 
állítottak fából faragott sírkereszteket. Ezekre legtöbbször csak az 
elhunyt nevét és a halálozás évét vésték. Az 1950-es évektől a fa-
kereszteket lassan azonos formájú, de műkőből öntött keresztek 
váltották fel. 

A századfordulón készült eklektikus ún. táblás síremlékek for
maváltozatait még az 1920-es években is faragták. Egy-egy kőfa
ragóműhely piackörzetében a hasonló stílusban készült széria
munkák jellemezték a temetők arculatát. Ilyen látványt nyújt pl. 
Marcaliban, Szenyéren, Segesden, Barcson, Tapsonyban a mar
cali Kovács és társa kőfaragó cég síremlékanyaga. A szimmetri
kus, hangsúlyos osztó- és zárópárkánnyal tagolt kőtábla tetején 
kereszt és két angyal vagy két kereszt és közte egy térdeplő an
gyal, a plasztikusan keretezett tábla közepén, a feliratok között 
imádkozó kéztartással Szűz Mária alakja látható. A köztes mező
ket helyenként stilizált növényi motívum, szív, rozmaringág, ko
szorú, rozetta valamint szomorúfűz vésett rajzolata díszíti. (47. 
ábra) 

45. Festett karzat pelikánt áb
rázoló kazettája. Patapoklosi 
református templom. 
Lantos Miklós felvétele, 1999. 

46. Sírkő a babócsai temető
ből, 1799. 
Lantos Miklós felvétele, 1995. 
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47. .S'Mo' л szenyéri temető
ben. 1920-as évek. 
Lantos Miklós felvétele, 1997. 

48. Fürészelt- és vésett díszí
tésű „oszlopos" fejfák a nagy-
bajomi temetőben. 
Lantos Miklós felvétele, 1973. 

A századelőtől terjedt el az elhunytak fényképének a sírkövek
re illesztett, porcelánfajanszra égetett változata Ezt csak a tehető
sebb családok készíttették. A képek hűen visszaidézik a helyi vi
seletet és a korabeli viselésmódot (Szulok). 

A kálvinista temetők egykor változatos sírj eleiből, a faragott 
fejfákból már csak elvétve találunk példákat. 

A megye déli református vidékén elterjedt az epitáfiumos fej-
fa. A faoszlopra erősített táblára felvésték, ritkábban felfestették a 
halott nevét, születése és halála évét (Csurgónagymarton). 
(BALASSA I., 1987.60.) 

A belső zselici táj, stb. temetőinek sírjelei a táblás fejfák. Sima 
törzsükre hosszabb-rövidebb feliratot, az elhunyt nevének kezdő
betűit és az évszámot vésték. A felirat felett gyakran díszítés is lát
ható, levél, tulipán, szomorúfűz motívum. Felül többségében ko
rong alakú, rá arányosan szerkesztett csillagmotívumot véstek 
(Szenna, Zselickisfalud). 

A belső-somogyi református falvakban az 1940-50-es években 
még számos oszlopos és fatönkös fejfát őriztek a temetők. Az oszlopos 
fejfa - minden oldalán hornyolt, vésett, fogazott díszítésű - Nagy
bajomban található. Aszerint, hogy férfi vagy női fejfa, domború 
vagy homorú fejezettel készítették. (48. ábra) 

A közel négyzet- vagy téglalap keresztmetszetű, elülső oldalán 
vésett, fogazott, néha előreugró fejrésszel kialakított változat, a fa
tönkös fejfa Szennában, Csökölyben és Kisbajomban volt gyako
ribb. Sajátos látványt nyújt a szorosan egymás mellett álló, csa
ládtagok együttes sírját jelölő fejfacsoport. A táblás és a fatönkös 
fejfák félköríves felső részére legtöbbször rövidítést is véstek: 
„ABFRA" („A boldog feltámadás reménye alatt") ... itt nyugszik... 

A falusi temetők hagyományos sírj eleit már a két háború kö
zött lassan felváltották a műkőből készült szériamunkák. 

Az otthonok vallásos tárgyi emlékei 
A szűkebb szakrális tér, a családi otthonok vallásos világát ere

deti állapotában már csak múzeumi kiállításokon láthatjuk. Né
hány, a hagyományos népéletre vonatkozó leírás, valamint szóbe
li emlékanyag visszaidézi a lakások kultikus tárgyait. 

A ház paraliturgikus megszentelésének rendhagyó példájaként 
említhetjük, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban őrzött, Csur-
gónagymartonból 1972-ben bekerült ún. imakövet. A fehér már
ványból faragott, díszes, imakönyv alakú kő (13x9x3) egy lebon
tott ház alapjából került elő. (RRM 72. 17. 1.) 
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A katolikusok lakta vidéken emlékezet őrzi a szentsarok és a 
házioltárok hagyományát. Különösen a búcsú járóhelyek vonzás
körzetében, Andocs, Segesd és Turbék környékén az 1960-as 
években még láthatók voltak a tiszta szobák házioltárai, melyeket 
régebben a sarokpad fölé, később a két utcai ablak közötti fiókos 
szekrényen (sublót) rendezték el. A feszületet, gyertyatartókat, 
imádságoskönyvet és a kisebb-nagyobb búcsús tárgyakat őrizték 
itt évtizedeken át. 

A színes papírképekkel díszített szentelt gyertyákat helybeli 
bábosmestereknél vásárolták. Andocson a mézeskalácsos- és gyer
tyaöntő Kopits, később a Dani-család árulta a legváltozatosabb vi
aszgyertyákat. 

A búcsús emléktárgyak a XIX. század második felétől import 
készítményekkel is bővültek. A múlt század folyamán vált széle
sebb körben ismertté Magyarországon a salzburgi Weinkamer cég. 
A kegytárgykészítés korabeli központjában Salzburgban, a német 
nyelvterületen népszerű egyedi kolostormunkák hatására szériá
ban gyártották a művészi kivitelű viaszmunkákat: a felöltöztetett, 
jászolban fekvő kis Jézust, a Szent Családot, Szűz Mária kegyké
pei-kegyszobrainak másolatát, a Szentháromságot, a megfeszített 
Krisztust, valamint védőszenteket ábrázoló figurális darabokat. 

A sajátos technikával készült jellegzetes tárgyak napjainkra 
többnyire már csak múzeumokban és magángyűjteményekben ta
lálhatók. Az esztergályozott korongon álló, színes viaszfóliából, 
valamint vékony fém- és viaszszálból készült kompozíciókat üveg
búra borítja. Innen a Szűz Mária ábrázolások találó népi elnevezé
se, a burttott Mária. Változatai az úa tokos Máriák, az üvegezett 
tokba, fakeretbe foglalt kisebb-nagyobb méretű viaszfigurák, se
lyem- és papírapplikációval készült kivitelben. A gyár a fentieken 
kívül különféle díszített gyertyákat, tekercsgyertyát, kisebb-nagyobb 
fogadalmi viasztárgyakat is szállított, főleg a búcsújáróhelyékre. 

A megrendelők igénye szerint a viaszmunkákon az illető bú
csújáróhely, valamint az ábrázolt téma neve is olvasható, papírból 
kivágott betűkkel vagy német felirattal papírszalagra nyomtatva, 
pl. Andocs, Máriagyűd valamint Hl. Dreifaltigkeit, Heil. Maria 
Skapulier, Hl. Familie stb. (HUTTER E., 1987. 10.) A gyár a szá
zadfordulótól már a reklám lehetőségével élt, és képes ismertetőt 
küldött megrendelőinek. A hagyomány szerint a kezdeti időkben 
a sérülékeny portékát a Dunán szállították, és a folyóparti váro
sokból továbbították rendeltetési helyére. 

Bár a Weinkamer cég 1986-ig állt fenn, gyűjtésünk adatai arra 
vallanak, hogy az üvegburás tárgyakat, valamint keretezett válto
zatát az 1910-es évekig árulták a búcsújáróhelyeken. 

49. Fából készült festett fali
szekrény, 1920. Somogyszob. 
RRM 80.64.13. 

50. Ádám és Éva viasz szobra 
üvegburában. 
Salzburg, Weinkamer cég. 
XIX. század vége. 
RRM 77.11.17. 1-2. 

409 



51. Üveg gyertyatartó. Huta
üveg, XIX. század vége. 
RRM 75.28.8. 

52. Mária szívét ábrázoló 
üvegkép, „Herz Mária" feli
rattal. Sandl (Ausztria), 
XIX. század. RRM 7470. 

A reprezentatív búcsús ajándék egyik szép emléke az andocsi 
Szűz Máriát és a gyermek Jézust ábrázolja Szt. Katalinnal és Do
rottyával. Mária piros palástban, a gyermek Jézus kék köpenyben, 
mellettük jobbról balról a kegytemplom oltáráról ismert Szt. Do
rottya és Katalin állnak. Szűz Mária fején a magyar korona látható. 

Andocson, többek emlékezete szerint, a generációkon át őrzött 
burított Mária előtt, esténként együtt imádkozott a család. 

Szintén Andocsról származik, és egy kapolyi református csa
ládtól került a Rippl-Rónai Múzeum birtokába Ádám és Éva 
viaszkompoziciója. (50. ábra) Salzburgi munka. 

A házioltárok tárgyai később cserélődtek. A polcos kászlira a bú
csúkban vásárolt díszpoharak és csészék közé többnyire porcelán 
lourdesi szobrot állítottak. 

A Zselic falvaiban a századelőn még láthatók voltak a hutaüveg 
gyertyatartók, feszületek, Mária-szobrok. Ezeket a múlt század
ban, részben a lukafai üveghutákban készítették és búcsús aján
dékként vásárolták. A gyertyatartókat párosával vették és a subló
ton szimmetrikusan helyezték el. A szimmetrikus elrendezés pél
dája ismert volt a falusi kápolnákban. Hatására alakulhatott ki a 
lakások szakrális terének díszítése. A Rippl-Rónai Múzeum Jézust 
formáló üveggyertyatartójának párja feltehetőleg Szűz Máriát áb
rázolta. Hasonló, a zselici üveghutában készült darabokat láttunk 
1970-ben Mozsgón. (51. ábra) 

Különösen a németek lakta Zselicben kedvelték az üvegre fes
tett népi szentképeket, Hinterglasokat. Nemcsak a parasztházak 
szentsarkát díszítették, hanem az útmenti kápolnák belsejét is, aho
va fogadalomból (votív) céllal adták. 

A fali szentképeken kívül, a kor ízléséhez és stílusához igazodó
an profán témákat, táj- és zsánerképet egyaránt vásárolták. Az 
üvegképek egy részét házaló vándor árusok értékesítették, rész
ben pedig búcsújáróhelyen árulták. Vidékünkre főleg az 
észak-ausztriai Sandlból és a csehországi Buchersből hoztak ké
peket. (SZACSVAY É., 1996. 23.) Az 1880-as évekig Német-
lukafán is dolgoztak a Szudéta vidékről telepített vitriáriusok 
(üvegesek), akik nemcsak üvegfújással, hanem festéssel is foglal
koztak. 

A vallásos családok a búcsúban vásárolt imalapokat a templomi 
és otthoni ájtatosságok alkalmával egyaránt használták. 

A századelőn az emlékezet szerint a turbéki búcsúban egy 
ponyvaárus még árult imalapokat, énekfüzeteket, szentképeket és 
nyomatokat. Kínálatában német és horvát nyelvű, Turbékra aktu
alizált búcsús imákat és énekszövegeket egyaránt lehetett találni. 
Maria-Hilf kegyképet ábrázoló színes szentképeket is terjeszett. 
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Sok ismeretlen német és horvát nyelvű vallásos ponyva-kiadó 
mellett, említésre méltó a századelőn Szigetváron élt, később Ka
posvárra költözött, Bujtor Antal, aki mindkét helyen a loretoi tár
sulat tagjaként adott ki imalapokat. Közülük legnépszerűbbek a 
Szűz Máriához fohászkodó „Legújabb énekek a világháborúról", va
lamint a Mária tiszteletre vonatkozó, didaktikus történetet versbe 
szedő „Mennyei istenes énekek" című imafüzetek voltak. A kiad
ványok egyházi jóváhagyással készültek a Szigetvári Könyv
nyomda és Lapkiadó Részvénytársaságnál. 

A színes, Segítő Boldogasszonyt ábrázoló nyomatokat általá
ban a házasságra készülő fiatalok keresztszülei vették esküvői 
ajándékba. Különösen a zselici németek otthonában kedvelték a 
színes nyomatokat. Emellé szimmetrikusan rendezték a kisebb-
nagyobb szentképeket, később a családi fotográfiákat. 

Körükben vált általánossá az a szokás is, hogy a fiatal pár az es
küvőt követően a menyasszonyi koszorút és a völegénycsokrot 
üvegezett dobozba kereteztette, a koszorú közepére a Segítő Bol
dogasszonyt ábrázoló színes szentképet tették. Helyenként eze
ket, a falra függeszthető dobozos esküvői emlékeket fogadalom
ból, életük felajánlása céljából a határbeli kápolnákba vitték. Leg
többször azonban otthonukban tartották az ágyuk fölött. 

Megyeszerte nemcsak faluhelyen, hanem a városok polgári ott
honaiban is megtaláljuk a házioltárokat. Erre vall szigetvári gyűj
tésünk, ahonnan fából faragott, kétajtós házioltárka darabjaira 
bukkantunk, amelyet belül ráragasztott szentképek díszítettek. 

Az 1920-30-as években kaposvári tapasztalatairól írja Hoss Jó
zsef: „Gyertyaszentelőkor, a megszentelt gyertyát otthon vagy a háziol
tárra teszik, vagy párosan a kereszt, vagy a szentkép mellé függesztik. " 
(HOSSJ., 1948. 140.) 

A kaposvári múzeum gyűjteményének darabjai keresztmetsze
tet adnak a századelő polgári vallásos világáról is. A tárgyak az ún. 
magas művészet és a provinciális határán állnak. Ilyen értelemben 
nem lehet paraszti, illetve polgári használatukat sem mereven el
választani egymástól. 

A képzőművészeti és néprajzi anyagban kiemelkedően szép da
rabok maradtak fenn Rippl-Rónai Ödön magángyűjteményéből. 
A műgyűjtő Rippl-Rónai Ödön 1920-ban hagyományozta tár
gyait Somogy vármegyére. (PANDÚR J., 1997. 147.) Halálát kö
vetően 1921-től került a gyűjtemény a múzeum birtokába. A 
nagy számú festmény mellett „üvegfestmény..., szobrok..., gyöngy-
kivarrású képek..." is találhatók. (PANDÚR J., 1997. 99.) Ezeket 
feltehetőleg külföldi zarándokutakról hozták egykori tulajdonosa
ik, és mint kegyeleti darabokat, szentelményeket generációkon át 
örökítették tovább. (55. ábra) 

53. Házioltár üvegezett fali
szekrényben. XIX. század 
vége. RRM 84.4.1. 

54. Imalap Androsics György-
né, Szabó Júlia (1849-1911) 
niklai búcsúvezető és előénekes 
kiadásában. 
Magángyűjtemény 
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Társadalmi rétegeződéstől függetlenül kedvelt tárgyként 
őrizték az ún. türelemüvegeket. Lakások díszeként sokfelé előfor
dult. Többnyire ügyeskezű rabok készítették. 

A sajátos műfaj csaknem mindig vallásos témát jelenített meg, 
az adott szűk térben papírból, képekből, fából, valamint más ter
mészetes anyagból applikálva. A látványba sűrített eseménysort 
sokszor egymásra rétegezve jelenítették meg. A kaposvári múze
um néprajzi gyűjteményében több türemlemüveg található. 

Kiemelkedően szép darab az a négyszögletes, hosszúnyakú 
üveg, melyet Sipos Sándor 1929-ben ajándékozott a múzeumnak. 
1889-ben bírósági altisztként dolgozott a városnál. Akkor került 
birtokába a tárgy. Elmondása szerint „... Oroszlán Pál (a híres be
tyár) mint rab készítette 1889 körül. " A palackban nyers fából fara
gott lapokból középen a megfeszített Krisztus, szenvedésének je
leivel, a kereszt előtt faragott oszlopokon, valamint a kereszt szá
rain függesztve egy-egy lámpás. A palack nyakában fadugó, rajta 
lakat látható. (56. ábra) 

Családi ereklyeként őrizték Kaposfüreden a XIX. század máso
dik felében készült türelemüveget. Készítője ismeretlen. A kerek 
üvegbe zárt, faalapra applikált nyomatok, didaktikus képsort al
kotnak Krisztus életének jeleneteiből. A színes képecskék az An
gyali üdvözlet, Jézus születése, menekülés Egyiptomba, Jézus 
megkeresztelkedése a Jordánban, Jézus és a szamariai asszony a 
kútnál jeleneteit ábrázolják, közülük néhány már elmosódott. A 
képek előtt feszület áll, az üveget faragott talpas kereszt zárja. 

Adatait nem ismerjük annak a hosszú keskeny 25 cm magas pa
lacknak, melyben Golgota-jelenet, a megfeszített Krisztus látha
tó, szenvedésének szimbólumaival (Arma Christi), lándzsával, ka
kassal, fogóval, kockával. A kereszt mellett sajátos, egyéni megfo
galmazású fácskák állnak. A türelemüveget Kaposváron gyűjtöt
ték. 

Imre Mária 

56. Türelemüveg, Krisztus 
szenvedésének jelképeivel. Fa-
applikáció. Oroszlán Pál be
tyár, mint rab készítette 
1889-ben. RRM 4715. 

412 



SZOKÁSOK 

A szokások a kalendárium jeles napjait és az emberi élet jelen
tős fordulópontjait ünneppé avatják. A paraszti élet jeles napjai 
Jézus, vagy valamely szent életének hagyományosan kialakított 
napjaihoz kapcsolódnak. Az ünnepi szokások kiteljesítéséhez a 
népművészet több ága, zene, tánc és költészet járul. Fejezetünk 
rövid áttekintés a somogyi paraszti élet jeles napjaihoz és az em
berélet fordulóihoz fűződő népszokásokról. 

Téli ünnepek 
A karácsonyi ünnepkör jeles napjai állandó időpontúak. Ad

vent ideje András napjával kezdődik, és karácsonyig négy vasár
napot foglal magában. A napjainkban népszerű Mikulás somogyi 
népi kultúrában való meglétéről egy adatunk van. Csákányban 
két alakoskodó vett részt a játékban, az egyik Szent Miklósnak, a 
másik ördögnek öltözött. Az ördög vesszőkorbáccsal ijesztgette a 
gyerekeket. (TÁTRAI ZS., 1990. 219.) Az ádventi időszak követ
kező jeles napja december 13-hoz, Luca napjához fűződik. A má
gikus cselekmények közül a legjelentősebb a közismert lucaszék 
készítés, amelyről több forrás megjegyzi, hogy mindenki tud ró
la, de még senki sem látta. A Rippl-Rónai Múzeum - bár csak re
konstrukcióban - őriz lucaszéket. (1. ábra) Ugyancsak jelentős 
Luca-napi szokás a kotyolás, amellyel a tyúkok tojóképességét kí
vánták elősegíteni. 

A karácsonyi ünnepkörhöz társul a legtöbb dramatikus szokás. 
„Karácsony napja a nép gyermekénél igen kedves ünnep. A városi és a mű
velt családok gyermekei előtt főleg az un. Karácsonyfa teszi kedvessé, a fa
lusi földmíves gyermekeknél pedig a hozzá fűződő kedves szokások'" - ír
ja Gönczi Ferenc 1937-ben. (GÖNCZI E, 1937. 286.) Megállapí
tásából kitűnik, hogy abban az időben a karácsonyfa állítás falu
helyen még nem volt jellemző. Azonban kis borókafenyőt kötöt
tek a szoba mestergerendájára, amelyet pattogatott kukoricával, 
dióval, pirospaprikával, süteménnyel díszítettek. (2. ábra) Po-
gányszentpéteren a sás belsejéből készítettek kis masnikat, azt kö
tötték a karácsonyfára. 

Az országosan ismert betlehemezésnek Somogy katolikusok 
lakta vidékein is jelentős a hagyománya. Megyénk északi részén 

1. Lucaszék. Rekonstrukció. 
Somogyudvarhely, 1979. 
RRM 79. 16. 5. 

2. Mennyezetről belógatott 
karácsonyfa. Rekonstrukció. 
Knézy Judit felvétele, 1997. 
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3. Betlehem fakéregből. Po-
gányszentpéter, 1975. 
RRM 75. 51. 2. 

gyakori volt bábtáncoltató betlehemezés. A bábjátékban a követ
kező figurák szerepeltek: kéményseprő, dékány, katona, menyecs
ke, ördög és pásztorok. (5-6. ábra) A bábtáncoltató betlehem szín
padát templom vagy jászol alakúra készítették, a primitív bábokat 
a bábtáncoltató betlehem alsó részén vágott járatban alulról moz
gatták. (DÖMÖTÖR T., 1977. 180.) Somogy nagyobbik részén, 
a katolikus lakosság körében a betlehemezés pásztorjáték formá
ban élt, melyben 2 angyal, 2-3 pásztor vett részt. Közülük az 
öreg pásztort „vén dadónak" nevezték. (4. ábra) 

A Dél-Dunántúlon Somogyban maradt fenn legtovább széles 
körben a regölés, vallási különbségek nélkül, amely karácsony elő-

4. Mesztegnyői betlehemezők 
1999-ben. Mesztegnyői Hon
ismereti Egyesület. 
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estéjéhez, illetve szilveszterhez kötődik. A regölők elengedhetetlen 
készsége a láncos bot és a szotyogtató néven ismert köcsögduda. A 
házakba való bebocsátás után elkezdték regőséneküket, amellyel 
boldogságot, jó termést kívántak a ház népének. (8. ábra) 

Az egész Dunántúlon Aprószentek napjához a korbácsolás, 
vagy aprószentekelés, Belső-Somogyban a sibárolás hagyománya 
kapcsolódik, amelyhez fűzfavesszőből fonták a korbácsot. A szo
kás lényege, hogy a gyerekek gyengén megsuhintották az ismerő
söket, és közben mondták az egészségre vonatkozó jókívánságokat. 

Az újévi verses köszöntők valamennyi somogyi faluban ismer
tek. A ház népére áldást, szerencsét kérő gyerekek jutalma kalács, 
alma, aszalt gyümölcs és dió volt, a hagyománytartó lakosság 
ezen a napon nem adott ki pénzt a házból. 

Gönczi Ferenc újév kapcsán megemlít egy különleges újévi szo
kást az ecsenyi németektől. Január elsején minden gyermeknek fel 
kellett köszöntenie a helyben lakó keresztszüleit, 4 éves korától 18 
éves koráig. Ezt a szokást annyira tartották, ha rossz volt az időjá
rás, a kisebb gyermekeket ölben vitték. (GÖNCZI E, 1937. 240.) 

Az újévet követő ünnep a vízkereszt, vagy háromkirályok nap
ja, a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsang kezdete. A két je
les nap közti időszakban került sor a háromkirály-járásra. Csillago-
zásnak, csillagjárásnak is nevezték. (9. ábra) A szokásnak 3-4 sze
replője volt: Menyhárt, Boldizsár, Heródes illetve Gáspár, egy ka
tona, csillageresztő és Heródes. Párbeszédükben a betlehemi 
gyermekgyilkosság történetét mondták el. A háromkirályolók nem 
viseltek jelmezt, hétköznapi öltözetüket a fejükön lévő, kemény
papírból készített, cukorsüveg-alakú föveg tette alkalmivá. A pa
pírsüvegre kivágott csillagokat és papírszalagokat ragasztottak. A 
betlehemi csillagot szitából készítették, a szita fenekét hólyagpa-
pírral vonták be, és aranypapírból kivágott vagy festett üstökös 
csillaggal díszítették. (7. ábra) A szitába rakott gyertyát a házba 
lépve meggyújtották. A csillag mozgatható nyelét vékony lécek
ből állították össze, hogy kinyomható és behúzható legyen. 

Az 1930-as évekig Somogy megyében is élő szokásként tartot
ták számon a Balázs-járást, amely tartalma szerint azonos a Ger
gely-járással. Szent Balázs a diákok védőszentje. Balázs napján, 
február 3-án toborozták az iskoláskorú gyerekeket, valamint ado
mányt gyűjtöttek a tanító számára. Résztvevői: kapitány, zászlós, 
püspök és tanító, illetve Szent Péter, Fülöp, és egy szegény asz-
szony fia, Balázs. 

A balázsoló 10-12 éves gyermekek ruhájukra fehér pendelyt öl
töttek, fejükön papírsüveg volt, a Balázst alakító fiún püspöksü
veg, a kapitánynál és a zászlósnál fakard, csizmájukon sarkantyú. 

5. A bábtáncoltató betlehem 
bábjai. Balatonszentgyörgyön 
készült az 1920-as években. 
RRM72.29. 1.7-1.12. 

6. Bábtáncoltató betlehem. 
Balatonszentgyörgyön készült 
az 1920-as években. 
RRM 72. 29. 1. 1. 
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7. „Háromkirályok'''' csillaga. 
Nemesdéd, XIX. század. 
NM 28. 261. 

8. Regölő fiúk láncos bottal és 
„szotyogtatóvar. Marcali. 
EF5715. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le, 1926. 

A paraszti életben az esztendő legvidámabb ideje a vízkereszt
től hamvazószerdáig tartó farsang. К farsang farkában lévő három 
napban - vasárnaptól húshagyókeddig - kerül sor a farsangi nép
szokások javára. Ebben az időszakban mindegyik faluban tartot
tak mulatságokat, „húshagyóban még a legjózanabb falu népe is a kocs
mábajár tánczolni. " (ENDREI Á., én. 207.) 

A szokások közül a leglátványosabb a maszkos alakoskodás, 
maszkázás vagy maskarázás. Hogy a szokás mennyire régi keletű 
Somogyban, jól példázza Temesvári Pelbárt prédikációja: „Az Úr 
1480-ik évében... a Kapós те lett egy asszony több fiatalasszonnyal 
együtt férfiruhába vagy másfajta ruházatba öltözve, álarcos játékot 
űzött. Egyszerre csak az asszony, aki leginkább buzdította őket erre... egy 
démon által a táncolók köréből elragadtatott... elpusztult, hogy többesem 
a testét nem találták, sem ruhái nem kerültek elő... О jaj, ezekben a na
pokban hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség 
cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. 
Az éjféle emberek a farsangban istenüknek választják az ördögöt, akit ál
arcos mulatsággal és fajtalan énekekkel dicsőítenek'''' (DÖMÖTÖR T, 
1986. 82-83.) 

Temesvári Pelbárt a prédikációban foglaltakat elrettentő szán
dékkal írta, mivel az egyház tiltotta a nagy vigasságokat. Somogy
ban a települések java részén maszkos alakoskodás is kapcsolódott 
a farsanghoz. A maszkázás része volt mind a katolikus, mind a re
formátus, illetve evangélikus fiatalok farsangi vigadozásának. 
Gönczi ezt nem tartotta falusi eredetűnek. „Húshagyókedden szokás
ban van néhol maskurában járni. Ez már a városokból származott a fa
lu népéhez". (GÖNCZI E, 1937. 251.) A néprajzi adatok tanúsága 
szerint azonban a XX. század első harmadát jóval megelőző szó
rakozásról van szó. Leggyakrabban cigányasszony, pólyát vivő 
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öregasszony jelmezekben jelentek meg, a nők gyakran férfi, a fér
fiak női ruhát öltöttek. Hogy arcuk felismerhetetlen legyen, be
kormozták. Egyszerű módja volt az arc eltakarásának az is, hogy 
harisnyával fedték be a fejüket. Több faluban a farsang kedvelt 
maszkája volt az ördög. A polányi ördög alakoskodók fejükre feke
te harisnyát húztak, a szarvat kukoricacsutkából, a nyelvet piros 
rongyból készítették. Marcaliban szalmával és fakéreggel tekerték 
körbe magukat a maszkák. 

Somogyban kevés településről van adatunk a farsangi állatala
koskodásról. Egyik ilyen falu Berzence, ahol elmagyarosodott, 
horvát eredetű lakosság él. Ez a húshagyókeddi medvejárás, 
amelynek állatalakoskodói a medve és a kos, jelmezként testüket 
zsúpszalmával tekerték körbe. 

A megyében élő németek közül a barcsiaknak a leglátványo
sabb a farsangi felvonulása. A jókedvet a hintóban ülő két, kócos-
ra-lomposra öltöztetett rongybaba emelte. A bábuknak nevet is 
adtak, Kredit és Hanzi. (RRM NA-1451.) A farsang jellegzetes 
szokásaihoz tartozott még a pártában maradt lányok kicsúfolása 
is. Szóládon a vénlányokat azzal szégyenítették meg, hogy húsha
gyókedden vályút tettek a kályha szájába, és azt neki kellett ki
venni. (RRM NA-2217/2000.) 

Tavaszi ünnepek 
A farsangi időszakot követő nagyböjt első népszokása Gergely 

naphoz fűződik. A Gergely-járás célja a Balázs-járáséval meg
egyezik, adományt gyűjteni a tanítónak, és új tanulókat verbuvál
ni az iskolába. Amikor még nem volt kötelező az iskolába járás, 
ilyenféle toborzással igyekeztek megkedveltetni a diákéletet. 
(KERÉNYI GY., 1982. 81.) A reformkortól vált kizárólagossá az 
őszi tanévkezdés. Néhány református iskola azonban ragaszko
dott a középkori hagyományú Gergely-napi évkezdéshez. 
Darányban még a XIX. század első felében is Gergely-napkor 
kezdődött a tanítás. (MÉSZÁROS I., 1975. 373.) 

Együd Árpád a csurgói gimnázium régi könyvtárában, egy 
1620-ban készült ősnyomtatvány lapjai között megtalálta a So
mogyban legrégebbinek tekinthető Gergely-napi köszöntő szöve
gét. Kezdősorai: „Szent Gergely doctornak hires tanetónak az őnapján 
regi/Szokás szerint mönjünk Isten szerént Scholába... " (EGYÜD Á., 
1975.81.) 

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, emlékezés 
Jézus Krisztus feltámadására. A katolikus falvakban a nagycsütör
tök reggelétől nagyszombat reggeléig tartó időszakban nincs ha-
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9. Háromkirály-járók. Mar
cali EF 57152. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le, 1926. 



10. Tojáshímző asszony. 
Kaposszentbenedek. 
RRMF8874. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le, 1931. 

rangozás. A somogyi német iskolás gyerekek kedves szokása volt 
ekkor a mirácsolás, magyarul kerepelés. A gyerekek kereplőkkel 
járták a falut, ezzel jelezték a harangozás megszokott idejét. 
(RRM NA-882.) 

A katolikus családok húsvéti ünnepéhez tartozott nagypénte
ken a templomban a szent sír elkészítése, nagyszombat éjjelén a 
feltámadási körmenet, húsvétvasárnap reggel az ételszentelés. 

„Somogyban, a nép gyermekei között az ún. húsvéti öntözés egyáltalán 
nincs meg A húsvéti ünnep a gyermekeknél a htmestojással nyújtja a leg
jellemzőbb s legtöbb szokást"-ír)a Gönczi. (GÖNCZI E, 1937. 253.) A 
Rippl-Rónai Múzeum hímes tojás gyűjteményét maga Gönczi ala-
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pozta meg. Közülük a legrégebbiek az 1920-as évek elején kerültek 
a múzeumba. A megyében legnagyobb hagyománya a viaszírásos 
tojásdíszítési technikának van, főként a dél-somogyi részeken. (10. 
ábra) Ezek közül kiemelkednek mintakincsükkel a zselici falvak 
asszonyai. A legarchaikusabbak a geometrikus ábrázolások, ame
lyeket 4 vagy 8 részre osztott tojásfelületre helyeztek el, a legrégi-
esebbek a dobköteles, gráblás, lajtorgyás elnevezésű motívumok. A 
mértanias minták mellett gyakori a szabadrajzú virágos, leveles or
namentika is. Ezeket az írókával megrajzolt tojásokat vöröshagy
ma héjának főzetével színezték. Az egyszínű, hagymahéjas festési 
eljárás mellett ismertek a több színnel festett tojások is. A Dráva
mentén a horvát asszonyok a fekete alapszínt kedvelték. A megírt 
tojásokat először piros festékbe mártották, majd a mintázott felü
letet beviaszozták, utána került a fekete festőlébe, amit savanyú 
káposzta levéből készítettek vaspor hozzáadásával, ami fekete színt 
adott. A vései Németh Rozália - akit Somogy leghíresebb tojás
hímző asszonyaként tartunk számon - nagy kézügyességgel 
írókázta a fekete vagy piros alapszínűre festett tojásokra a zöld le
velű, piros virágokat. A katolikus lakosság kevésbé szerette a geo
metrikus mintákat. Szívesen rajzoltak a tojásra vallásos feliratokat, 
pl. „Föltámadás". Ezeket a tojásokat elvitték a húsvétvasárnapi étel-
szentelésre. A karcolt tojásdíszítés Kűlső-Somogy keleti részén 
volt jellemző. (GYÖRGYI E., 1974. 53-57.) Ennél az eljárásnál 
Somogyban a virág-ornamentika mellett a madár-ábrázolás a gya
kori díszítmény A törökkoppányi asszonyok kedves mintája volt a 
páva szájából kinövő szegfűs virágtő. (11-17. ábra) 

11. Hímes tojás, írókával dí
szített, gereblyés, „gráblás''' 
mintával. Juta, 1970. 
RRM 72.4.10. 
12. Hímes tojás, írókával dí
szített, „levendulás" mintá
val. Zselickisfalud, 1969. 
RRM 72. 7. 2. 
13. Hímes tojás, írókával dí
szített, piros és fekete színűre 
festett. Drávamellék, 1923. 
RRM 1298. 
14. Hímes tojás, írókával dí
szített. Hagymahéj levével és 
zöld porfestékkel festett. 
Lábod, 1966. RRM 67. 53. 1. 
15. Hímes tojás, karcolással 
díszített, virágmintás. Két 
színűre festett. Vízvár, 1970. 
RRM 72. 3. 4. 
16. „Fekete falu" hímes tojás, 
írókával díszített, „rózsás-
girlandos" mintával. Németh 
Rozália készítette Vesén, 
1973-ban. RRM 78. 46. 9. 

17. Hímes tojás, karcolással 
díszített, „pávás" mintával. 
Törökkoppány, 1972. 
RRM 75. 11. 7. 
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18. Húsvéti ajándékozás. 
Nemespátró. TGYM F 6505. 
Kerecsényi Edit felvétele, 
1964. 

Általános szokásként élt a megyében, hogy a keresztszülők 
húsvétkor csemegével kedveskednek keresztgyermekeiknek. Ez 
az ajándék rend szerint hímes tojás, alma, esetleg narancs és vásá
ri mézesbáb. Húsvét vasárnap vagy a keresztgyermek látogatta 
meg keresztszüleit, vagy ők a gyereket. Nemespátrón, Magyar-
atádon a falu főterén adták át a komák a keresztgyermeknek az 
ajándékot. (18. ábra) 

Húsvétvasárnapot egy héttel a fehérvasárnap követi, amely a 
húsvéti ünnepkör befejező napja. A naphoz a komaválasztás szo
kása kapcsolódik. A néprajztudomány szerint ez a szokás Zalában 
és Somogyban élt. Megyénk nagy részén komázásnak nevezik, dél
nyugati részen mátkálás néven ismert. A komatál küldés a lányok, 
ritkán legények barátságának szertartásos megerősítése, a komatál 
a barátság megkötésének jelképe. A szokás lényege az élet végéig 
tartó barát kiválasztása, és a barátság ünnepélyes megkötése. A ko-
mázás az 50-es évekig élő hagyomány volt. A mátkatál vagy koma
tál egy fehér levesestányér volt, amelyre egy fél literes üvegbe 
bort raktak. Az üveg nyakába lyukas fánkot vagy kalácsot akasz
tottak, az üveget körberakták 8-10 hímes tojással. A komatálra ke
rült még alma, narancs, sütemény is. (20. ábra) Az 1920-as évek
ben Gönczi megfigyelése szerint „a rangoskodóbbak újabban melltüt, 
csattot, vagy gyöngyöt is raktak a komatálba". (GÖNCZI E, 1937. 
259.) Az elkészített tálat tarka selyemkendővel és pántlikákkal ta
karták le. (21. ábra) A komatálat nemcsak a lányoknak, hanem a 
korban hozzájuk illő legényeknek is küldtek. A legényeknek szánt 
komatálba zsebkendőt, nyakkendőt tettek, akik azt pénzzel viszo
nozták. (LÉVAINÉ GÁBOR J., 1963. 232.) Őszödön a díszes 
zsebkendőbe belevarrták a koma nevét is. 

19. Húsvét hétfőn a kanászt 
borral és kaláccsal kínálják a 
gazdaasszonyok. Törökkop-
pány. EF 78923. 
Gunda Béla felvétek, 1938. 
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Országszerte ismert, még napjainkban is közkedvelt szokás, 
hogy május elsejére virradóra a legények a nekik kedves lány por
tájára májusfát állítanak. Emellett gyakran tűztek májusfát a köz
ség középületei elé is, Lengyeltótiban a templom elé, illetve „va
lamely kedvelt egyénnek, Jutón a bíró háza elé. Ahol „május vége felé egy 
vasárnap délután összegyűl a fiatalság és zene, és énekszó és táncz kapcso
latában tartódik a májusfa ünnepélyes kiemelése" (ENDREI A., én. 
207.) A májusfát színes selyemszalagokkal díszítették, a tetejére 
minden esetben egy üveg bort vagy sört, ritkábban egypengőst is 
fölkötöttek. A krepp-papírral való díszítés az 1950-es évektől vált 
általánossá. A májusfa állítása a legény szerelmi ajándéka, amit vi
szonozni illett. Erre pünkösdkor került sor, amikor kidöntötték a 
májusfát. A lány szülei ekkor látták vendégül az állítókat, valamint 
a lánypajtásokat. Szennában különleges alkalom járul a májusfa 
kitáncolásához. Ezen a napon futóversenyt is rendeztek. Erre az 
alkalomra a bíró vett 100 szál szivart, amit a nyertes kapott meg. 
A kidöntött májusfát eladták létrának, a fiatalság az árát elmulat
ta. (RRM NA-197.) 

Az utolsó tavaszi nagyünnep a pünkösd. 
A pünkösdhöz kapcsolódó hagyományok legjelesebbike & pün

kösdi királyné-járás. Az 1930-as években Gönczi már csak 7-8 he
lyen találta meg élő szokásként. Úgy vélte, néhány évtized múlva 
csak a híre marad meg. A pünkösdölő, fehérbe öltözött nagylá
nyok a 10-15 éves mindennapi vagy ismétlő iskolások közül ke
rültek ki. Általában öt szereplője van; közülük egy a beköszöntő, 
vagy beszóló, kettő a királyné emelő, egy a kosárhordó vagy tojás
hordó. A főszereplő a selyemkendőkkel betakart királyné, 5 év kö
rüli szép kislány. A házról-házra járó szokás ebben az esetben is 
beköszöntéssel kezdődik: „Be szabad-e menni maguk böcsületes hajlé
kukba pünkösdjárási éneket elmondani". „A pünkösdnek jeles napját... " 
kezdetű, közismert népének eléneklése után a királyné emelők 
karjukra ültetik a királynét, vagy karjánál fogva magasra emelik, 
és kétszer mondják, hogy „Ekkora legyen a kendtek kenderje!". 
(GÖNCZI E, 1929. 108-109.) (22. ábra) 

Tapsonyban az 1900-as évek elejéig volt szokásgyakorlatban a 
pünkösdölés, betiltását a plébános szorgalmazta, ez vonatkozott 
az összes többi népszokásra is. (SEEMAYER V, 1936. 41.) 

A nemespátrói evangélikus leányok is kb. a századfordulóig 
tartották a szokást, amely ott is pünkösdjárás néven volt ismert. A 
királynét cucorkának nevezték, amely kenderszőrből gyúrt gombó
cot jelent. (SEEMAYER V, 1937. 42.) Nemespátrón a pünkösdö
lő lányok nemcsak tojást és pénzt gyűjtöttek, hanem öt féle ado
mányra számítottak, s mindegyikhez vitték magukkal a különbö-

20. Komatál. Rekonstrukció. 
Somogyudvarhely, 1979. 
RRM F 25541. 

21. Komatálvivő kislányok. 
Csököly. RRM F 7249. 
Kankovszky Ervin felvétele, 
1936. 
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22. A pünkösdölő lányok fel
emelik a kis királynét, a 
„cucorkát". Gomba. 
EF 7380. Forgách Károly fel
vétele, 1905. 

ző készséget; a zsír bögrébe, a tojás kosárba, a liszt zsákba, a só 
szakajtóruhába, a pénz zsebbe került. A reformátusok nem tartot
tak pünkösdjárást. Az ünnephez Somogy néhány településén le
gényszokás is járult. Az ismert, pünkösdi királyságra utaló köz
mondás is rá vonatkozik. A szokás, hogy a legények maguk közül 
királyt választanak, néhány faluban maradt meg, a tiszta német 
Ecsenyben, illetve Lengyeltótiban, Bonnyán és Pusztaszemesen 
ugyancsak a német lakosság körében. 

Csáky Elek a XIX. század utolsó éveiben Lengyeltótiból egy
aránt pünkösdi díszmenet néven mutatja be mind a leány, mind a le
gényszokásokat. „E napon kora reggel lóháton, s mindenik legénynél vé
kony rúdra kötött színes kendőkből készített zászló van, berugtatnak min
den egyes ház udvarára, közrefogva a „maskurás^-nak felöltöztetett lo
vast. Fejére egy zöld gallyakból font borítószerű alkotmány van téve, mely 
oly terjedelmű, hogy a lovát is befödi. " (CSÁKY E., 1895. 228-229.) 
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Lengyeltótiban a lovasok a május 1-én felállított, és pünkösd hét
főig helyén hagyott májusfa váltsága címén, a májusfa kitáncolásá-
ra a mulatsághoz tojást és pénzt kértek. A pünkösddel befejező
dött a tavaszi ünnepkör. 

Nyári és őszi ünnepek 
A nyárkezdet jeles napja Szent János névünnepe, mely az orto

dox hagyományt követve Szent Iván nap néven terjedt el a ma
gyar nyelvterületen. Szent János a keresztelő, a megtisztító sze
mélye könnyen társul a megtisztulási rítusokkal. (HALÁSZ A. 
1999. 191.) 

Szent János napjának előestéje a szertartásos szabadtéri tűz
gyújtás ünnepe, a nyári napforduló jeles eseménye volt. A me
gyében a szentiváni tűznek több formája ismert. A Koppány
menti falvakban a lobogózás volt szokásban. A legények megszárí
tott cseresznyefa kérget drótoznak egy botra, meggyújtják, és 
nagy lármával lobogtatják. Kisbárapátiban a lobogózásban a falu 
egész ifjúsága részt vett. A századfordulótól azonban a lányok el
maradtak a mulatságról. „Annak egyszerű oka az volt, hogy erkölcste
len dolgokat is míveltek az éj homályában. " (HOSSZÚ J., 1901. 78.) 
Hasonló tűzcsóválás volt szokás Törökkoppányban is, amelyet 
Gunda Béla 1938-ban élő hagyományként jegyzett le. A meg
gyújtani szándékozott cseresznyefakéreg csomót huszigyárgyának 
nevezték, amelyet égve a fejük fölött forgattak. (GUNDA В., 
1938. 213.) (23. ábra) 

A Kapos-menti falvakban lámpásozás volt a szokás neve. 
Kercseligeten az ünneplés tetőpontját jelentette, amikor a domb
oldalról szalmával betekert kocsikereket meggyújtva gurítottak le. 

A vend eredetű Taranyban Szent Iván a templom védőszentje. 
Ott a tűzcsóválást a csendőrség tiltotta be az 1910-es évek körül. 
A német lakosságú Mozsgón a június 24-ét követő vasárnap a le
gények versenylovaglása előzte meg a tűzgyújtást. (BELLOSICS 
В., 1902. 76.) A magyar nyelvterület északkeleti részén jellemző 
tűzugrás Somogyban csak a mozsgói németek körében volt is
mert. 

A nyár a nehéz munkák ideje volt. A hagyományos paraszti 
életformában ezek a hónapok nem bővelkedtek jeles napokban. A 
munkák közül a legfontosabb az aratás, a kenyérgabona betakarí
tása. A csak magának arató gazda nem tartott ünnepséget. Az ara
tás befejezéséhez kapcsolódó, országszerte ismert, táncmulatság
gal egybekötött ünneplés az 190l-es miniszteri rendelettel vált ál
talánossá. A földművelésügyi miniszter ezzel a gesztussal a mun-
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23. Fakéreg csomó, „huszi-
gyárgya" a Szent Iván-napi 
tüzcsóváláshoz. 
Törökkoppány, 1938. 
NM 135. 840. 



24. Szüreti mulatság. Barcs, 
1920-as évek eleje. 
RRMF1231. 
Bencze István fényképész fel
vétele. 

kasok elégedetlenségét akarta csitítani. Az uradalmakban az utol
só aratási napon az aratómunkások búzakoszorúval köszöntötték 
a gazdát, aki ezt áldomással viszonozta. Az aratáshoz széles kör
ben elterjedt vallási szokás járult Belső-Somogy református falva
iban. Az első learatott búzából az asszonyok az eklézsiára vittek 
egy-egy kosárral. Az összegyűlt búzát megőrölték, ebből a liszt
ből készült az egész évi úrvacsorakenyér. (KIRÁLY L., 1995. 77.) 

A bortermő vidékeken a betakarítás másik nagy eseménye a 
szüret, amelyben a munka és az ünneplés összekapcsolódik. A ha
gyományos paraszti értékrend szerint a betakarítás mindig ünne
pet jelentett, mert általa látták biztosítottnak a család egész évi 
élelmét. A köztudatban élő szüreti felvonulás szintén az 190l-es 
miniszteri rendelet során terjedt el. A szüreti felvonuláshoz tiszt
ségviselőket választottak. Bíró, bíróné, kisbíró, csősz, cigány sze
replője mindegyik felvonulásnak volt. (24. ábra) A menet telepü
lésenként más-más alakokkal egészült ki. Somogy legjelentősebb 
szőlőtermő vidékéhez tartozott Szőlősgyörök, ahol a Jankovich 
uradalomban a XX. század első évtizedeiben évről-évre megren
dezték a szüreti felvonulást. A felvonulást a lovas legények nyitot
ták meg. A kisbíró dobolta ki az esti táncmulatságot. A kisbírót 
két hintó követte, egyik az ünnepélyes, sötét ruhába öltözött bírót 
és bírónét, a másik a cigány vajdát és az erősen kicicomázott 
vaj dánét vitte. A hintók után hordókkal megrakott négyökrös sze
kér haladt, rajta bőgatyás legények és magyarruhás lányok ültek. 
Az őket követő parasztkocsin kaptak helyet a felvonulás további 
alakoskodói, akik jósoló cigánynak, bohócnak és ördögnek öltöz-
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tek. A menetet két hentes-alakoskodó zárta, szarvasmarhát vezet
ve. (RRM NA-1300.) 

Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó 
szokások 

„Az emberi élet három nagy szüksége a születés, házasság, halál, amel
lyel a maga módján minden ember szembenéz" - írja Bálint Sándor az 
emberi élet fordulóihoz fűződő népszokásokat összefoglaló tanul
mányában. (BÁLINT S., 1943. 206.) A somogyi parasztélet em
berélet fordulóihoz kapcsolódó szokásainak rendszere is a fenti 
gondolatot támasztja alá. Az „első nagy szükség", a kis jövevény 
megszületése. Világra jöttét hosszú várakozás előzi meg, mely 
időszakhoz számos hiedelem társul. A születéshez kapcsolódó ün
nepi alkalom a keresztelő, amely egyes vallásoknál különböző 
mértékű ünnepélyességgel jelenik meg. Az emberélet fordulói kö
zül a házasságkötés szokásköre tartalmazza a legtöbb színes nép
szokást. Az élet rendje szerinti utolsó szükség a halál. A végtisz
tesség megadásához is változatos szokások járulnak. 

Keresztelő 
Gönczi Ferenc Somogyi gyermek című könyvében pontos le

írását adta a század első harmadában még élő, gyermekélettel 
kapcsolatos hagyományoknak. Gönczitől származnak az 1920— 
30-as évek keresztelői szokásleírásai is. 

Országosan ritkaságnak számítanak az illusztrált anyakönyvek. 
Somogyból egy ilyent ismerünk. Az egykori szomajomi - ma 
Kaposfő - református gyülekezet 174l-es datálású anyakönyve 
festéssel díszített. Címlapjára három koronás-szárnyas angyalfe
jet festett készítője, amely két oszloppal körbefogja a feliratot. (25. 
ábra) Az anyakönyv keresztelési részének szintén színes borítója 
van. A korabeli rajzoló, Rimaszombati Mezei József debreceni di
ák boltíves keretbe helyezte el a keresztelési jelenetet. A XVIII. 
századra jellemző kerek úrasztalánál áll a lelkész, szemben a kis
babát tartó keresztanyával. (26. ábra) A keresztelés a rajz szerint 
Szomajomban 1773-ban még kehely bői történt, mint sok helyen 
még ebben az időben. (BENEDEK S., 1971. 161.) Éppen ebben 
az évben határozott a Liturgia a keresztelőedények fajtájáról, el
rendelte a kereszteléshez szükséges keresztelokancsó és vízfelfogó 
tál meglétét. (TENKE S., 1991. 120, IMRŐ J., 2000. 424.) 

25-26. Címlap (1741) és ke
resztelési jelenet (1773) a 
Szomajomi Református Eklé
zsia anyakönyvéből. Szoma-
jom (ma Kaposfo). Ismeretlen 
szerző felvétele. 

27. Komavéka „paszitos" po
hárral. Felirata: „Isten Éltesse 
Komám asszony". VM ál
landó néprajzi kiállításából. 
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28. Indulás a keresztelőre. 
Törökkoppány RRM F 7510. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le, 1927. 

A katolikus taranyi vendek a bepólyált babát kendővel takarták 
le, a kislányt fehérrel, a kisfiút pirossal. Patán a keresztelés alkal
mával biztosítani akarták már a kicsi szerencsés párválasztását, a 
kislányt 8-10 selyemkendővel takarták be, hogy sok kérője le
gyen, a kisfiút evvel szemben csak egy-kettővel. (GÖNCZI E, 
1937. 81.) A század húszas éveitől gyakran előfordulnak a polgári 
használatú keresztelő takarók. (28. ábra) Katolikusok előszeretet
tel hímeztek vallásos feliratokat a takaróra, pL „Keresztény bárány". 
(RRM NA-654.) Vallási tekintet nélkül élt az a szokás, hogy a 
gyenge gyermekágyas asszonynak a komaasszonyok ételt vittek. 
Az ételvivést többféle elnevezéssel ismert, komatál, paszit, paszita, 
helyenként komaebéd a neve. Ezek az ebédhordások alkalmat te
remtettek a vagyoni helyzet és reprezentáció megnyilvánulásai
nak is. A lányok kelengyéjéhez tartoztak a cifra cserépedények, 
díszes szakajtóruhák, szőttesek, kosarak. A csurgói Városi Múze
umban őrzött paszitos poharat felirat is díszíti, megfogalmazva a 
komaasszony jókívánságát a gyermekágyas asszonynak. „Isten Él
tesse Komám asszony!" (27. ábra) 

A keresztelőt mindig közös ünnepi étkezés követte. Ez a több 
gyerekes katolikus családoknál mindig szerényebben történt. Az 
egykézo reformátusoknál látszólag nem jelentett gondot a sok 
meghívott. Somogy módos reformátusok lakta vidékein az 1920-
as évekkel kezdődően az ebéd kisebb lakodalommal felérő koma
bállá alakult, amelyben az evés-ivást táncmulatság követte. (29. 
ábra) 

29. Komabál. Szenna. 
EF 69414. Gönyey Ébner 
Sándor felvétele, 1934. 
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Lakodalom 
Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó hagyományok közül a 

házasságkötés szokásköre a leggazdagabb, amelyben már az eskü
vőt megelőző hónapok is szokásokban bővelkednek. 

Ezek sorrendje kisebb-nagyobb eltérésekkel a következő: lány
nézés, háztájnéző, mely során a leány szülei tájékozódnak leendő 
vejük vagyoni állása felöl, lánykérés, a kendőadás, a kézfogó vagy 
kézadás, ami az eljegyzésnek felel meg, a vagyoni helyzet írásbeli 
rögzítése móringlevél formájában, bejelentkezés a papnál, illetve 
a jegyzőnél. Az eljegyzéshez kapcsolódik még a dél-somogyi fal
vak jellegzetes szokása, az alku és а szabás, amelyeket a későbbiek
ben mutatunk be. Az alábbiakban azokat a szokásokat ismertet
jük, amelyek a legtöbb régiséget őrizték meg. 

A hagyományos időrendet követve a szokáscselekmények a 
lánynézéssel kezdődnek. 

Ennek egy különleges változatát ismerteti 1817-ben a plébáni
ai évkönyvben Cseh György, aki a szlovén eredetű Somogy-
geszti plébánosa volt. „.. .A' hol férjhez menő lány van ott az ablakok 
piros festékkel vágynak külön-külön féle figurákra kiföstve... " (TOMI
SA I., 1991. 524.) A férjhezmenési szándék ilyen nyílt megfogal
mazásáról máshonnan nem tudunk. 

A lánykérést is lakoma követte, erről számol be egy Nagybe-
rényből, a XVIII. század közepéről fennmaradt egyházi tilalom, 
mely ellenezte, hogy a leánykérés vasárnap legyen. „Nem engedjük 
meg, hogy az isteni szolgálatra rendelt napot lakodalmazásra, hastöltésre 
fordítsák." (KNÉZY J., 1984. 164.) Györgyi Erzsébet a lánykérés 
egyedi módjára hoz példát a Vasárnapi Újság egyik 1855-ös szá
mából. „A drávamelléki földmivelő társa ajtaját egyébkor soha, csak 
lánykérés alkalmával kopogtatja meg, az így megkopogtatott ajtó tulaj
donosa tehát rögtön tudja: hányadán áll a dolog, s ha a hajadon szinte a 
szobában van, rokka mellé ülve várja a belépőt." (GYÖRGYI E., 
1990. 51.) 

A századforduló idején Csökölyben háromszor kérték meg a 
lányt. Kedvező fogadtatást kapva 4-5 nap múlva következik az al
ku, amelyre szintén a lányos háznál került sor, a legény rokonsága 
jelenlétében. A násznagyok alkujának az a tárgya, hogy mennyi
ért adják oda a lányt. Az alku után 4-5 nappal van а szabás. Ez na
gyon régi, feledésbe merült szokás tartalma az, hogy a menyasz-
szony családja a felajánlott pénzt a vőlegény részére háziszőttes 
vászonból szabott 10-15 inggel és gatyával viszonozza. (ELŐD 
G., 1929. 197-198.) Az ingek közül a menyasszony egyet díszesen 
kihímzett, azt viseli majd a vőlegény az esküvőn. Az alku során ál-

30. Feldíszített vőfélybot, 
„kuszori". Szenyér. 
Lantos Miklós felvétele, 1975. 

31. Násznagy címer. Kapos-
gyarmat. RRM NA-312. 
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32. „Rozmaringos óma", az 
esküvőn a pap ajándékaként 
az oltárra helyezték. 
RRMNA-312. 

talános szokásként írásba is foglalták a menyasszony hozományát, 
móringlevelet írtak. 

A lakodalom hagyományos ideje a téli időszakra esett, melyet 
az ésszerűség diktált. Somogyban lakodalmat novemberben, az 
advent előtti hetekben tartottak, amely időszakot kisfarsangnak ne
vezték, valamint januárban, februárban, a hosszúfarsang idején. A 
lakodalom hagyományos napja a kedd volt. A szülők megválasz
tották a tisztségviselőket. Mindkét fél hívott násznagyokat, a vő
legény részéről kérő, a menyasszony részéről kiadó násznagy a ne
ve. Feleségüket a nyoszolyóasszony tisztére kérték fel. Ok vala
mennyien közeli rokonok. A lánypajtásokból lettek a nyoszolyó-
lányok, akiknek a későbbiek során - az 1930-40-es évektől - ko
szorúslány a nevük. Külső-Somogyban, illetve a Kapos-mentén a 
nyoszolyólány régies elnevezése silány volt. A jeles alkalom ha-
gyományhű, a közösség elvárásainak megfelelő lebonyolítása a 
vőfélyt illette, aki „versben" mondta el a soron következő esemé
nyeket. A közismert szövegek a korabeli ponyvairodalomból vál
tak ismertté, kézírásban is terjedtek, falvanként különböző aktu
alitásokkal kiegészítve. A Rippl-Rónai Múzeum néprajzi adattára 
őriz egy kéziratos vőfély könyvet, melyre szerzője címként írta: 
Kis Károly Vőfély Istóriája. A rigmusokat tartalmazó kis füzet Sza
badiban, 1916-ban íródott. (RRM NA-905.) 

A lakodalmat a vendéghívók adták hírül. Szenyérben a jelvé
nyük a fából faragott, lófejre emlékeztető kuszori, amelyet az alka
lomra szalagokkal és csináltvirágokkal díszítettek föl. (30. ábra) 
Vállon hordták végig a kijelölt helyekre. A vendéghívónak a 
horvátoknál pozovics a neve. 

33. Zászlótartó legények a 
berzencei „ászlós" lakodalom
ban. TGYMF465. 
Kerecsényi Edit felvétele, 
1955. 
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A lakodalmat megelőző napokon van a legény, illetve leánybú
csú, a lakodalmi jelvények elkészítése és a nagy sütés-főzés. A la
kodalom napjának főbb cselekményei a következők: menyasz-
szonykikérés, esküvő, befogadás az új családba, ágyvitel, vacsora 
ételköszöntőkkel, menyasszony- vagy menyecsketánc, kontyolás, 
és az éjszaka folyamán a táncot megszakító tréfák. 

A lakodalomba hivatalos nagylányok feladatai közé tartozott a 
lakodalmas jelvények előállítása. Csökölyben a vőfély részére 
örökzölddel feldíszített papírmasé koszorút készítettek, amelyre 
szarvat alakítottak ki, és rá egy almát illesztettek. Egyes lakodal
makban az almába a visszaemlékezések szerint szúrtak még egy 
kis menyecskebábút is. (38. ábra) Kaposgyarmaton nádszálra erő
sített, 3 darab színes papír háromszög volt a násznagy címer. (31. 
ábra) A násznagycímer csúcsára a menyasszonytól kapott zseb
kendőt kötötték. Ez a násznagy jelvény még körbe volt füzérrel is 
tekerve, melyre pattogatott kukoricát, rozsszalma darabkákat és 
kis kockára vágott rongyokat fűztek. A plébánosnak különleges 
ajándékot készítettek. „Mikor odamöntek az ótárhó, eskünni, akkor a 
nyoszolyóasszony a legnagyobb piros ómába egy hosszúszárú rozmaringot 
szúrt, az ottmaratt a papnak. " (32. ábra) (RRM NA-312.) Jankó ezt 
a századfordulón újabb keletű szokásként értelmezte, „mert régen 
a hagyomány szerint a papnak e helyett nagy fonott kalács és egy üveg bor 
jártku (JANKÓ J., 1902. 389.) 

Somogyban a leglátványosabb lakodalmat a Dráva-mentén, il
letve a megye déli, délnyugati részén tartották. A szokás Berzen-
cén maradt fenn legtovább. Ez volt a zászlós, vagy ahogy a hely
béliek mondják, ászlós lakodalom. (33. ábra) A szokás lényege, 
hogy 4 legény zászlót lobogtatva és táncolva kísérte a menetet. A 
zászlótartóknak katonaviselt, jó táncos, talpraesett fiatalembere
ket szemeltek ki. A zászlókhoz a lányok adták össze a kendőket és 
a pántlikákat. Zászlórúdként erősebb mogyorófa pálca szolgált, 
amelynek végéhez esztergált gömböt illesztettek. A rá kerülő 9 
kendő meghatározott színű volt, 3 fehér, 3 rózsaszín, 1 piros, 1 ég
színkék és 1 fekete rózsás szövetkendő. A zászlórúdra még 12 db 
2 méteres szalagot is illesztettek. Viseletükben a régit követték, 
bőszárú szövött gatyát, fehér vászoninget fekete csizmával. Feke
te mellényük egyik oldalára kivarrt jegykendőt, másik felére piros 
kasmírkendőt tűztek. (TGYM A-215-68.) A zászlótartók a me
nyecsketáncig nem ülhettek le, vacsorájukat is állva fogyasztották 
el. Ha nem is ilyen formában, de a lakodalmat másutt is színesí
tették zászlókkal. Csökölyben a menetet lovas legények kísérték, 
nyeregtakaróként díszes, fölszedéses szőttes szolgált, a kezükben az 
1920-as évektől nemzetiszínű zászlót lobogtattak. Nemespátrón 

34. Fülöp Katalin és Porcsa 
József esküvői fényképe. 
Porrogszentkirály 1910. 
RRM F 7200. Mathea Károly 
fényképész műtermi felvétele. 

35. Esküvői kép. Somogyaracs, 
1920-as évek eleje. 
RRM F 1232. Bencze István 
fényképész műtermi felvétele. 
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36. Lakodalmi ajándékfa. 
Surd, 1954. 
TGYM 57. 55. 1. 

37. „Búbos ajándék". Karád. 
Lantos Miklós felvétele, 1982. 

nagy tarka kendőkből készített zászlókat lengettek az ugyancsak 
lóháton vonuló legények. 

A lakodalmak egykor jelentős dísze az ajándékfa, Somogyban 
csak néhány településen maradt fönn a XX. századig. A történeti 
Somogy délnyugati részén lévő, magyar evangélikusok által la
kott Nemespátrón és Surdon a visszaemlékezések szerint a követ
kező módon készült az ajándékfa. Az ajándékfához az 1900-as 
évek elején az ötágú faágat kelt tésztával tekerték be, úgy sütötték 
meg a kemencében. A tészta többi részét apróra szaggatták, zsír
ban sütötték, majd felfűzve került az ágakra. (TGYM A-210-68.) 
Az ajándékfa elkészítése a nyoszolyóasszony - aki általában a ke
resztanya is volt - feladataihoz tartozott. A leírt módokon elkészí
tett fa a lakodalmi asztal dísze volt, valamint a gyerekek kedvenc 
csemegéje. (36. ábra) 

Külső-Somogyban, a hagyománytartó Karádon is a kereszt
anya hasonló ételajándékkal kedveskedett a menyasszonynak, 
melynek ott búbos ajándék а neve. Ehhez a koronatövis tüskés ága
it használták föl, tölcséres fémformában sütött tészta-virágokkal, 
almával és szalagokkal ékesítették. Az elkészült búbos ajándékot a 
nyoszolyóasszony fejes kosárban vitte a lakodalmas házhoz. (37. 
ábra) 

A lakodalmak időtartama is változó volt. Jankó János a magyar 
lakodalmas szokásokat az 1800-as évek első feléig látta teljesnek, 
„amikor a gazdasági küzdelem nem kényszerítette a népet minden téren a 
takarékosságra s még örömében is mérséklésre". (JANKÓ J., 1902. 379.) 
Egy naposat alig tartottak, a szegények is igyekeztek két napra 
szóló vigasságot rendezni. Az első világháború kezdetéig a belső
somogyi módos gazdák nem ritkán 3^4 napig látták vendégül a 
meghívottakat. Az ilyen hosszú mulatságokat természetesen pihe
nőkkel szakították meg. A táncban elfáradt vendégsereg különbö
ző tréfákat talált ki a maga szórakoztatására. Ezekre éjfél után, haj
naltájt került sor, hogy a fáradó násznépben vidám hangulatot 
keltsen. Közülük a legszélesebb körben elterjedt volt a szakácsnék 
tánca, a „kásapénz-szedés", amelyben az asszonyok körbejárták 
hosszúnyelű kanalakkal a vendégeket, a főszakácsné bekötött kéz
zel, mondván leforrázta a kezét, adjanak pénzt gyógyszerre. 

Csurgónagymartonban állatalakoskodással is szórakoztatták a 
népet. Egyik ilyen játék a „lóvásár", amelyben négyen szerepel
tek. (39. ábra) Ezek közül kettő a lepedőkkel letakart „ló" volt, cse
répköcsög fejjel, vesszőseprő farokkal. A lovon ül egy legény, 
megjelenik a negyedik is, aki elkezd alkudozni a lóra. Nem tud
nak megegyezni, a lovas legény végül dühében akkorát csap bot
jával a ló fejére, hogy a köcsög összetörik. A csurgónagymartoni 
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38. Л lakodalmi menet indul 
a menyasszonyért. Csököly, 
1920-as évek. 
RRM F 10.013. 
Kankovszky Ervin felvétele. 

lakodalmak másik kedves alakoskodó)a a gólya, amelyet egy le
gény jelenít meg. Testére ugyancsak lepedőt kötöztek, szárnya fe
kete vállkendő. A fiatalember hosszú rudat tart, amelyre pirosra 
festett lécből erősítették a gólya csőrét, mellyel szurkálja a fiatal
asszonyokat, akik kenyeret, uborkát húznak rá. (GÖNYEY 
ÉBNER S., 1934/a. 183.) 

A horvát nemzetiségű lakosság őrizte meg legteljesebben a la
kodalmi dramatikus szokásokat, közülük is az Ortiloshoz tartozó 
Szentmihályhegy lakói. Színes szokásaikat Eperjessy Ernő az 
1960-as évek első felében élő hagyományként örökítette meg. 
Minden szerepet férfi játszik. Az alakoskodók közül а fekete boszor
kány a főszereplő, aki a lakodalom folyamán többször megjelenik; 
„teherbe esik", ,flpát keres", ,jzül". A jelmezesek között megtalálha-

39. „Lóvásár", lakodalmi já
ték. Csurgónagymarton. 
EF 7736f. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le, 1937. 
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40. „Itatás''' a lakodalom reg
gelén, az újasszony megmossa 
a vendégek arcát, bal oldalon 
pólyásbabával a „fekete bo
szorkány ". Ortilos-Szentmi-
hályhegy. EF 227459. 
Eperjessy Ernő felvétele, 
1962. 

tó a „fehér boszorkány" is, valamint a „félkarú hegedűs". Egy alakos
kodó hord csak maszkot, az éjfélkor megjelenő „halál", aki tökhéj
ból készült álarcot, koponyát visel. (41. ábra) Szentmihályhegyen a 
fiatal párt is beavatják a játékba. Reggel megkötözve hozzák le 
őket a padlásról, és deresre húzzák a vőlegényt - ülepére deszkát 
tartva, hogy az ütéseket felfogja - meg is verik. Sorrendben az 
utolsó az „itatás", reggel a lakodalmas nép egy távolabbi kúthoz 
vagy forráshoz vonul, ahol az új asszony mindenkit lefröcsköl víz
zel, a közeliek arcát megmossa, megtörli. (40. ábra) A mosdatásért 
pénzt dobnak egy lavórba. A menyasszony mosdatás szokását So
mogy több területén megőrizte az emlékezet. 

A sok archaizmust őrző nemespátrói lakodalomban is jócskán 
akadt tréfa. Közülük a legmulatságosabb jelenetnek számított, 
amikor a vőlegényt legénytársai hírtelen derékon kapták, törölkö
zővel körbetekerték, és felhúzták a mestergerendára. Az újasz-
szonynak kellett kiváltani. A maskarázásra itt is akad példa. A szi
ta-fejű, fehér lepedőkbe burkolózott halál-alakoskodó rigmusok
ban rótta meg a násznépet erkölcstelen életmódjáért. 

A környékbeli Porrogszentkirályról származik a halott búcsúz
tatás tréfája. Szereplői: hosszú padra lefektetett halott, gyászolók, 
doktor és a pap. (SEEMAYER V, 1936. 72.) 

Régi somogyi szokásnak tekinthető, hogy a lakodalomból idő 
előtt távozó vendégeket a vőfély vezetésével felkeresték, meglán
colták, és láncon vezetve tértek vissza a lakodalmas házhoz. A szo
káskör a lakodalom után egy hétre, vagy a következő vasárnapon 
tartott kisvendégségen, vagy kárlátón ért véget a menyasszony 
szüleinél, szűkebb rokonság részvételével. 
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41. „Koponya", a halál-ala
koskodó maszkja. Ortilos-
Szentmihályhegy, 1962. 
NM 83. 91. 2. 



Temetkezési szokások 
Az emberi élet utolsó fordulója a halál, amely mindig veszte

ség. A paraszti közösség azonban más-más módon viszonyult a 
kisgyermekkorban, az eladósorban, vagy az időskorban bekövet
kezett halálesethez. 

Az elkészített - megmosdatott, felöltöztetett - testet a hidegágy
ra helyezték, amely a XIX. században még két egymásra rakott 
szalmazsák volt, lepedővel leterítve. A XX. század elejétől vált ál
talánossá a hidegágy ágyban való elrendezése. A Balaton-mellékén 
a szegények, ha nem tellett koporsóra, nádba tekerve temették el 
halottjukat. (JANKÓ J., 1902. 402.) A teknővájó cigányok gyak
ran két egymásra fordított teknőbe temetkeztek. Van adatunk a 
láda koporsó gyanánt való felhasználására is. A keresztelés nélkül 
elhunyt kisbabák hagyományos temetését nem engedélyezte az 
egyház, ezért éjjel, titokban végezték el. Egyik nagyszülő sírjába 
helyezték el ládában a csecsemőt. (RRM NA-1661.) 

A keresztelés után meghalt kicsit kis koporsóban temették el. 
Csökölyben a kisgyermekre annyi szemfedelet tettek, ahány ke
resztanyja volt. (ENDREI Á., én. 211.) 

A legnagyobb veszteségnek azt tartották, ha valaki házasulan
dó korban, illetve fiatal házas korban halt meg. Az eladósorban lé
vőket esküvői ruhába öltöztették. Babócsán az 1930-as években 
már fehér, hosszú menyasszonyi ruhában, fátyollal temették el a 
nagylányt. (RRM NA-894.) Néhány faluban a XX. század köze
péig halotti koronával búcsúztatták el a fiatal halottat. Mozsgón 
ehhez a halotti díszhez egy tányéron aszparáguszból és rozma
ringból kosárformát alakítottak ki. Közepére piros almát helyez
tek, melybe 3-4 szál fehér szegfűt szúrtak. Az így elkészített ko
ronát a halott kedvese vitte. A sírban a koronát a koporsóra he
lyezték. Somogy udvarhely en a kisgyermekek és a fiatal korban 
elhunytak fejére egyaránt mirtusz koronát tettek. (42. ábra) A fi
atal halott temetésére a leány- és legénypajtások sem gyászruhá
ban jelentek meg, hanem abban az öltözékben, amelyben az illető 
lakodalmára mentek volna el. A temetési menet kísérésére sok he
lyen a szülők zenekart is fogadtak. A nagy halotti pompához az is 
hozzátartozott, hogy az eladósorú lány kelengyéjének egy részét 
is koporsójába rakták. Csökölyben a koporsóval együtt temették 
el a tulipános ládát a teljes stafirunggal. (MALONYAY D., 1912. 
115.) A parasztság természetes szemléletéhez tartozott az idős ko
ri halál elfogadása, amellyel beteljesedett az élet. így a velük kap
csolatos temetési szokások jóval egyszerűbbek. Az öregek életük 
utolsó éveinek része volt a halálra való készülődés. Az idős asszo-

42. Halotti korona. A háza
sulandó korban elhunyt fiata
lok fejére helyezték. Rekonst
rukció. Somogyudvarhely, 
1979. RRM 79. 16. 10. 2. 
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nyok nagy gonddal elkészítették a halálra való batyut, amelybe 
összerakták a koporsóba szánt vászon neműket, s azt is meghagy
ták melyik ruhájukba öltöztessék fel őket. A középkorú asszonyo
kat is gyakran a menyasszonyi öltözetben temették el. Azokban a 
belső-somogyi magyar és Dráva-menti horvát falvakban, ahol fe
hérben gyászoltak, az idős asszonyok az 1950-es évekig ragasz
kodtak hozzá, hogy fehér ruhában mehessenek az utolsó útra. A te
metést a halál beállta után 48 órával lehetett tartani. így többnyi
re két estén került sor a virrasztásra, vagy siratásra, amelyen az 
asszonyok a halott mellett, a férfiak egy másik helyiségben vettek 
részt. A búcsúztatás a ház udvarán történt. A somogyi katoliku
soknál általános szokásként a koporsóra támasztott keresztre „ke
resztruhát illett rátenni", a papnak szőttes törölközőt, vagy konyha
ruhát, a kántornak zsebkendőt, vagy mindkettőnek törölközőt. 
Lábodon az 1970-es években is élő szokás volt a pap és a kántor 
megajándékozása, de a háziszőttest kiszorította a „vött áru". 
(RRM NA-1171.) A babócsaiak a keresztruháról azt tartották, 
hogy az „я feltámadott Krisztus jelképe". (RRM NA-894.) 

A katolikus temetések másik sajátossága, hogy a plébános mi
lyen öltözékben jelent meg a szertartáson. Ez a szertartás árában 
mutatkozott meg. A „csak ingben" azt jelenti, hogy a pap nem hoz
ta magával a díszes köpenyt, a „köpönyeges temetés" lényegesen drá
gább volt. (RRM NA-947.) Szintén a Kapos-mentén, Kisberki
ben élt az a szokás, hogy a koporsó mellé egy asztalra szenteltvíz
zel teli poharat és egy kis örökzöld ágat készítettek. A temetésre 
jövők közül mindenki meghintette vele a koporsót. 

Nagybajomban a reformátusok a XIX. század végéig nem ott
hon, hanem a templomban tartották a temetési szertartást. Az 
emlékezet úgy őrizte meg, hogy 1899-ben volt utoljára a temp
lomban a temetési prédikáció. (RRM NA-1660.) 

A háztól való temetés szokása az 1960-70-es években szűnt 
meg, ugyanis törvény kötelezte a településeket ravatalozók, vagy 
ahogy a nép nevezte, hidegházak építésére. Ezekben az épületek
ben nem engedélyezték a virrasztást, így feledésbe merült. A ha
lottat a temetőbe zárt koporsóban, a szentmihály lovának nevezett 
szállító rudakon vitték a felkért rokonok, barátok. A vállon vivést 
az 1920-30-as években felváltotta a hintó-szerű gyászkocsi, ame
lyet minden településen igyekeztek beszerezni. A halott zárt ko
porsóban való temetőbe kísérése nem jelentett azonban kizáróla
gosságot. Gönczi kutatásaiból tudjuk, hogy az óhitűeknek neve
zett görögkeleti vallásúak, akik a XIX. században több települé
sen, bár nagyon kicsi lélekszámban, de jelen voltak, szláv szokás 
szerint halott kísérésnél nem rakták rá a koporsóra a tetejét. A 
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43. „Nótás" Kasza Kata, a hí
res siratóasszony. Csököly. 
RRMF8873. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le, 1934. 



vármegye ezt 1812-ben betiltotta, „...nem tsak az Egésségnek ártal
mas, de az Hitnek Czikkelyei sem tárgyajják, tsupán az régen bevett szo
káson épül, annak okáért, valamint az Megyebeli Ó-hitű Egyházi az 
Rendnek rossz szokása meg tiltatott". (GÖNCZI E, 1942/b. 234.) 

A vegyes vallású községekben külön temetőjük, illetve temető-
részük volt a más-más felekezeteknek. Az apró falvakban egy te
metőn belül különültek el. Az egyes sírban való temetkezés te
kinthető általánosnak. Ahol a talajszerkezet lehetővé tette, kötött 
volt, ott gyakran ástak padmalyos sírt, amely két személy, több
nyire házaspár együttes nyughelyét biztosította. Ez a sírfajta So
mogyban kadar, illetvegadar elnevezéssel ismert. Endrei Ákos So
mogyban általános szokásként írja le, hogy „mikor a koporsót a sír
ba bocsátják, a sirató nőrokonok könnyáztatta zsebkendőiket a sírba dob
ják". (ENDREI Á., 1916. 211.) 

44. Fehérgyászt viselő asszo
nyok a csökölyi temetőben. 
RRM F 1233. Kapitány Or
solyafelvétele, 1982. 
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A temetés után következik a halotti tor. Korai meglétét egy bo
szorkányper jegyzőkönyve is megőrizte Surdról, 1738-ból. „ ...egy 
kis fiacskája megh hallálodván, és akoron mint szokás, a Toros népnek ételt 
készítettek vala..." (KNÉZYJ., 1984. 146.) 

Eladósorban lévő halottnak lakodalommal felérő halotti lako
mát készítettek. Somogyból nem ismerünk arra vonatkozó adatot, 
hogy az étkezést muzsika, vagy tánc követte. 

A közösség elvárása szerint a gyászt a családtagoknak egy évig 
magatartásban és öltözködésben is illett kifejezni. A gyászvisele
tek közül a fehér ruhában való gyászolás számít legarchaikusabb-
nak. A fehérgyász legtovább Csökölyben maradt fenn. (44. ábra) 

A különböző gyászszínek egymás mellet élését egy nagyatádi 
népdal is felemlegeti, amelyet Péczely Attila gyűjtött az 1950-es 
évek elején: 

Nem megyek, nem megyek idegen országba, 
Inkább meggyászolom háromféle gyászba, 
Pénteken fehérbe, szombaton veresbe, 
Vasárnap délután tiszta feketébe. " 
(MOLDOVÁN D., 1973. 594.) 

A megye jelentős területén a fekete ruha viselése volt általános. 
Főként a német lakosság kedvelte, de magyaroknál is előfordul a 
kékfestő ruhában való gyászolás. 

A férfiakra nem vonatkozott a gyászöltözet. Ez alól kivételnek 
számítanak az egykor fehérgyászt viselő községek, ahol a gyász a 
„férfinépnél a fehér nyakravalóban jelentkezik". (BAKSAY S., 1896. 
302.) 

Somogy megyében a népszokások a XIX. század végéig éltek 
legteljesebb formájukban. Szerencsénkre már ebből az időszakból 
is sok néprajzi feljegyzés maradt ránk. Gönczi Ferenc az 1920— 
30-as években a gyermekélethez kapcsolódó ünnepi szokások ösz-
szegyűjtésénél megjegyezte, hogy néhány évtized múlva már sen
ki sem fog emlékezni rájuk. Ki vészesükhöz nagyban hozzájárul
tak az egyházi tilalmak is, valamint a II. világháborút követő po
litikai-társadalmi változások. Gönczi szerteágazó gyűjtőmunkája 
eredményeként azonban a szokások legtöbbje nyomtatásban 
fennmaradt. Napjainkban már egyre több falusi közösség fordul 
újra elfeledett hagyományaihoz. 

ImrőJudit 
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NÉPZENEI 
HAGYOMÁNYOK 

A magyar népzene térképén „Somogyország" jellegzetes színek
kel szerepel. Olyan, közkinccsé vált dalok kerültek elő, mint a Rö
pülj páva, Volt nekem egy kecském, Hej rózsa, rózsa, ékes vagy, Félre tő
lem, búbánat stb. Történeti és néprajzi okokból az 1950-ben, 75-
ben Somogytól elcsatolt helységeket éppúgy számbavesszük, 
mint a Tolnától, Veszprémtől ide csatoltakat. 

1. „Hosszi-furuglás". Rinya-
szentkirály, 1905. Garay 
Ákos felvétele. 
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2. id. Kapoli Antal hosszúfu-
ruglázik. Somogyhárságy 
(Szőlőhegy), 1951. 
Olsvai Imre felvétele. 

3. Káplár János „Bander" 
furuglás és Jankovics Imre 
„Vukics" dudás. Berzence, 
1935. EF 76.636. 
Seemayer Vilmos felvétele. 

A kutatás és terjesztés rövid története 
Pálóczi Horváth Ádám Szántódpusztán, 1813-14-ben írta ösz-

sze „Otödfélszáz Ének"-ét, melybe műdalok és másvidéki népdalok 
mellett csakis Somogyban hallott dalok is bekerültek (Hányat ter
mett a mogyoró? - Két tikom tavali). 

Kiss Áron 1891-ben megjelent gyermekdal - kiadványában is 
jócskán akad somogyi gyűjtés. 

Vikár Béla Somogyban született. Európában elsőként ő alkal
mazta a fonográfos népdalgyűjtést (szülőfalujában, Hetesen 
1895-ben készített hangfelvételeket). Teljes somogyi gyűjtése: 96 
dallam 11 településről. 

Bartók Béla 2 somogyi faluban 21 dallamot rögzített 1906-ban. 
Saját gyűjtései mellett sok fonográfos és gramofonos gyűjtő felvé
teleiből jegyzett le (például Vikáréból, Seemayer Vilmoséból, 
Ballá Péteréből stb). 

Kodály Zoltán 1922 és 1938 között 224 dallamot gyűjtött 
11 faluban. 
Lajtha László 1923 és 1938 között 120 dallamot gyűjtött 
6 helyen. 
Ádám Jenő 1927-1928-ban 46 dallamot gyűjtött 4 helyszínen. 
Seemayer Vilmos a két háború közti időszak legszorgalmasabb, 

legeredményesebb kutatója. 330 dallamot és számos hangszerké
szítésre, daltanulásra vonatkozó adatot rögzített 31 településen. 
1936 őszén a legelső magyar népzenei gramofonfelvételekre Bar
tók, Kodály és Lajtha éppen Seemayer somogy-tolnai gyűjtésé
ből válogatta ki az énekes és a „hosszi-furuglás" népművészeket. 

Jelentősebb gyűjtőmunkát folytatott Somogyban Ballá Péter, 
Dávid Gyula, Kerényi György, Manga János, Péczely Attila, 
Vargyas Lajos és Volly István, - 1945 után pedig Borszéki B. 
György, Együd Árpád, Eperjessy Ernő, Kiss Lajos, Martin 
György, Nyék Sándor, Olsvai Imre, Pesovár Ernő és Ferenc, 
Sárosi Bálint, Tengerdi Győző és Vikár László. 

Száz esztendő alatt számos kottás-kiadvány és eredeti hangfel
vétel adott közre somogyi népzenét. Példás népzenementést foly
tatnak a hagyományőrző együttesek, népdalkörök, citera- és 
egyéb hangszeres együttesek, néptánccsoportok, gyermekjáték 
együttesek vezetői, meg jónéhány ének-zenetanár is. 

Kilenc somogyi hagyományőrző kapta meg „A Népművészet 
Mestere" kitüntetést, id. Kapoli Antal pedig Kossuth-díjat. Évről 
évre nő a „Népművészet Ifjú Mestere" címmel kitüntetett hagyo
mányápolók száma. Körülbelül 40-50 hagyományőrző és hagyo
mányápoló együttes van Somogyban. 
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Az 1970-es, 80-as években ötféle folklórrendezvény született 
Somogyban: a „Dél-Dunántúli Népművészeti Hét", - a „Dudaiskola", 
- a „Hajlik a meggyfa", - az „Együd Árpád gyermektánc- és játékszem
le", - végül a „Balatoni Folklór Találkozó" Földváron. 

Zenei sajátságok 
Bartók és Kodály klasszikus munkáiban - A Magyar Népdal, 

1924 és A Magyar Népzene, 1937 - népzenénk dallamstílusai és 
földrajzi sajátságai tárulnak fel. Jó félszázadnyi újabb megfigyelé
sek tovább árnyalják megállapításaikat. 

Somogy szervesen illeszkedik Bartók első dialektusába, Du
nántúlba. Sőt, a magyar népzene egésze felől nézve éppen Dél-
Dunántúlon tömörülnek leggazdagabban a „ Tágabb Páva-család" 
dallamtípusai: (lásd a 01. dallampéldát). 

A gazdag szétágazások révén sok egyéb felépítésű dallamtípus 
is a „Páva-rokonság" körébe tartozik: (lásd a 02. és 03. dallampél
dát). 

Érdekes, egyedülálló az „Eva Szívem" belső háromfélesége: 
(lásd a 04. dallampéldát). 

Afféle „zeneizotóp" dallamtípusok is ide tartoznak: (lásd 05. dal
lampélda). Félig, vagy háromnegyed részben rokondallamok is él
nek Somogyban: (lásd a 06. dallampéldát). E dallamok a c) kivé
telével kizárólag dunántúliak. A c) sokszáz, illetve többezer kilo
méteren keresztül nincs, majd fölbukkan a Székelyföldön és a cse
remiszek (finnugor rokonnép a Közép-Volga vidéken, belső nevü
kön marik) között. Különleges, jellemzően somogyi még két 
nemespátrói „ételnóta" (és zenei rokonuk, a többfelé elterjedt 
„Komáromi kisleány = Télen nagyon hideg van" típusa, lásd 07. dal
lampélda). 

Más-más fajta régi dallamcsalád Somogyra is jellemző típusait 
mutatja be két dallampélda (lásd a 08. és 09-et). 

Az Új Stílus egyrésze szervesen származik a régi, ereszkedő 
kvintváltó dallamokból: (lásd a 010. dallampéldát). 

Néhány további somogyi dallamot mutat be a 011.-012.-013. 
példasorozat (többnyire ritka típusok) és a 019.-020.-021. is. 

Bartók és Kodály klasszikus összefoglalásai a dunántúli és szla
vóniai magyarság hangmagasság- és ritmusbeli sajátságait is leír
ják. Egyik az ötfokú dallamok két fokának magasabb éneklése, he
gedülése, „bédózása" Dó-tó\ Dí-ig, felső-Szó-tól Szí-ig (de az alsó-
Szó, nem magasodik!) (lásd a 014-015. dallampéldát). Ezt a jelen
séget Kodály még somogyi siratóénekekben is megtalálta. A má
sik jelenséget Bartók egyfajta parlando-rubato dallamok zárórit
musában figyelte meg: (lásd a 016. dallampéldát). 
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Az a)-változatok Erdélyre jellemzőek, a b) és c)-variánsok pe
dig Dunántúlra, Felvidékre és Alföldre. Fél évszázad alatt még 
több dallamtípusban, köztük feszes lüktetésűekben (giustókban) 
és még többféle ritmustípusban került elő a bartóki ^-ritmus
képlet: (lásd a 017. dallampélda). 

Népszokáshoz kötődő sajátos somogyi 
(dél-dunántúli) dallamok 

A Regölés egyetlen székelyföldi faluból, meg százegynéhány 
nyugat- és dél-dunántúli helységből került elő. Hagyományos 
formában éneküket ritmikus zajkeltőkkel (köcsögduda, láncosbot, 
kolomp) kísérték a legények, akik Karácsony és Újév közötti na
pokon jártak regölni házról-házra. Dallama úgynevezett „refrénes-
ütempáros" szerkezetű. 

Délnyugat-dunántúli különlegesség a Luca-napi Kotyulás. Ezt 
is legények, nagyfiúk végezték december 13-án házról-házra jár
va. Félig dallamos énekbeszédből, egészen dallamos ütem
párokból és refrénből áll. 

Egy másfajta dél-dunántúli különlegesség „A molnár és kutyái" 
című dallambetétes történet, amely prózából és versből, szöveg
ből és dallamból, énekből és furulyaszóból felépített egység volt. 
(05. be dallampélda) Dallama lényegében régi stílusú, kvintváltó 
dallam. 

Az „Éva szívem Magas és Mély altípusa" különböző falvakban hol 
gyermekjátékhoz, hol leánykarikázóhoz, hol menyasszonytánc
hoz kötődött. (04. ac dallampélda) Dallama a Tágabb Páva-
Családhoz tartozik, tehát régi stílusú kvintváltó. 

A Balaton mindkét partján élt a tavaszi Zöldágjárás, melyet leá
nyok jártak a falu utcáin, végig énekelve. 

Magában álló ritkaság a szennai Húshagyó - ének (08. h dallam
példa), amivel farsang végén csúfolták a pártában maradt lányo
kat. 

Kodály a Karádon 1936-ban előkerült Lenézést szintén magában 
álló dallamnak értékelte, mert ilyent korábban sehol sem hallott. 
1950 után még két somogyi, meg egy nyugat-tolnai faluból is elő
jött a „Lenézés" dallama vagy pünkösdölőként, vagy másfajta le
ányjátékhoz kapcsolódva, vagy a„Gunaraslány" tréfás balladaszö
vegével: (lásd 020. dallampélda). 

A Lenézés-dallamnak virágének szövegű testvérdallama még in
kább magában állt, 1951-ben azután párosító szövegű nyugat-tol
nai változata került elő: (lásd 021. dallampélda). 
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5. Kelecz József kanász hat
lyukúfurulyán játszik. 
Csurgó, 1965. 
Ismeretlen szerző felvétele. 



Délnyugat-Dunántúl hangszerkultúrája 
A két háború között még akadt néhány idős ember, főleg pász

tor, aki ötlikú „hosszifuruglán" játszogatott. Hatlikú „kisfuruglát" és 
rézsút tartott „flótát" is egyre ritkábban hallani, mert a népi készí
tésű furulyaféléket kiszorítja a klarinét, a tárogató, a gyári nyolc
lyukú furulya {„Blockflöte'") és a gyári rézsút fuvola. 

Mindinkább fogy a levélsípon, kukorica-csumahéjon, nyírfa
vagy meggyfa- „bédón" (kéregsíp) fújok száma is. 

A duda a XX. században már csak a Dráva-mentén maradt meg, 
főképp a horvátok körében. Az utolsó magyar dudás - és egyben 
hosszifuruglás - 1967-ben halt meg. 

E felsorolt hangszereken általában szöveges, énekes dallamokat 
játszottak. Szövegtelen, tipikus-hangszeres darabokat már csak 
jóformán Seemayer Vilmos talált Berzencén a harmincas évek
ben. 

Tömegesen az ötvenes évektől tárult föl 3—4 dudamotívum vál
tozatköre részint szöveggel dalolva, részint szövégtelenül eljátsz
va. Szokásokhoz kötődésük sokágú: hol táncdallamként hangza
nak fel, hol lakodalomhoz, párosító játékhoz, hol paszitához (ke
resztelés utáni lakoma) kapcsolódnak, hol pedig karácsonykor, az 
éjféli misén játssza a kántor {„dudálja a mest'or'7). Somogyi váloga
tásukat tartalmazza a 018. dallampélda. 
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6. Márki Vendel volt juhász 
„flótán" játszik. 
Manga János felvétele, 1941. 



7. Szaksz Jánosné (Szabó 
Teréz) citerán játszik. 
Csurgó, 1965. 
Ismeretlen szerző felvétele. 

8. Parelka Ferenc. Gálosfa-
Kistótváros. 1980. 
Móser Zoltán felvétele, 1980. 

A dunántúli népi citera 1970 tájáig egykótás, diatonikus hango
lású volt és vagy lúdtollal, vagy gólyatollal, vagy kis fadarabbal 
nyomták le a dallamjátszó húrokat. A dallamok záróhangja és a 
kísérőhúrok hangja gyakran szekund együtthangzást - Szó,+Lá-t 
- eredményezett, amit a hallgatóság elfogadott. Ám a rádió és te
levízió népzenei műsorai óta Dunántúl népét elárasztották a 
kétkótás, kromatikusán hangolt citerák, az ujjal lenyomott játék
mód és a kísérőhúroknak a dallamok alaphangjára történő hango
lása, így hát alig maradt napjainkra helyi hagyomány szerint ját
szó, eredeti citerásunk. 

A magyar és cigány vonósok, cimbalmosok és klarinétosok körében 
kétféle előadási stílus él. Egy régi vágású, tájjellegű, romlatlan né
pi stílus, - ez egyre ritkább, - meg a „cigányzeneies", azaz városi
népies, kávéházias, fülbemászó tálalásmód. 

A fúvósbanda-kultusz Dr. Vargha Károly módszeres kutatásai 
szerint az 1849-1866 közti „Bach-korszakban" kezdődött. A bara
nyai svábok telente cseh falusi zenészeket fogadtak, akik bálok
ban, meg a karácsonyi és újévi istentiszteleteken muzsikáltak, 
majd a farsang elmúltával hazautaztak földjüket megművelni. Ké
sőbb már maguk a német parasztok és bányászok alakítottak fú
vós-zenekarokat Baranya-Somogy-Tolnában. Ezek hatására áll
tak össze az első magyar bandák a XIX-XX. század fordulója tá
ján. Többségük „kétlaki" banda: bent a szobában vonós-cimbal
mos (és klarinétos) felállásban játszanak, udvaron és utcán rézre 
váltanak (de a klarinét marad). E magyar fúvósbandák dallam
készlete és játékstílusa több-kevesebb elemet őriz a furulya- és 
dudazene hagyományából. 

Napjainkban már a tangóharmonika, szaxofon, dob és gitár is 
fel-feltűnik, meg-megszólal a somogyi falvakban. 

Dallamföldrajzi érdekességek a somogyi 
népzenében 

Míg délen és északon természetes a megyehatár (Dráva, Bala
ton), keletre és nyugatra nincs éles népzenei határ. Vannak viszont 
Somogyon belül választóvonalak, választósávok, illetve kisebb 
körzetek és jellegzetes községek. Ezek bizonyos dallamok belső el
oszlásával állnak összefüggésben. 

A legérzékletesebb választósáv nagyjából a Siófok-Szentlőrinc (és 
ennek folytatólagos) vonala mentén fekszik. Ettől nyugatra tömö
rül a „Magas Kanász" („Páva-Kanász") típusa (01.1 dallampélda) és 
az „Éva Szívem Magas" altípusa (04. a dallampélda). Keletre tömö-
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Pontos lelőhellyel adatolt 
FURULYÁS DALLAMGYŰJTÉS 

Térképmellékletek. 
Egy 1990 körül tervbe vett 
somogyi furulyakiadványhoz 
három térkép készült a Nép
rajzi Múzeum (Budapest), a 
Rippl-Rónai Múzeum (Kapos
vár), az MTA központi nép
zenei archívuma (Budapest) és 
egyéni tulajdonban őrzött 
anyagok, hangszerek és tám-
lapok alapján. E térképeket 
most közöljük első ízben. 

rül a „Közép (vagy Csóri) kanász" (06. a dallampélda) és az „Éva Szí
vem Mély" altípusa (04. с dallampélda). 

Dallamok egyetlen községből. Néhány ritka dallam hosszú ideig 
egyetlen helyszínről került elő, némelyikük összmagyar viszony
latban is magában állt. Aztán az utóbbi félszázadban hol 
„Somogyország" másik helyszínéről, hol valamelyik szomszéd me
gye Somogyhoz közeli határsávjából került változat az addig társ
talan dallamokhoz (hasonló, vagy más típusú szövegekkel). 

A 019-020-021. dallampélda három olyan, sokáig egyetlen fa
luhoz kötődő dallamtípust mutat be, amely eleinte országos vi
szonylatban is magában állt, majd más faluból származó változa
tokkal gyarapodott. Bátran következtethetünk tehát arra, hogy 
ami pillanatnyilag még csak egyetlen helységből ismeretes, az va
lamikor nagyobb területen is el volt terjedve. 
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Bepillantás a szomszédnépi, nemzetiségi 
népzenékbe 

Horvátok. Bartók fedte föl a muraközi horvátok magyarral kö
zös népzenei rétegeit, kiváltképp az ötfokú ereszkedő dallamok 
nagy arányát. Ezzel szemben a horvát, szlovén, bosnyák és szerb 
népzene többi tája, többi stílusa és a magyar népzene között nincs 
számottevő kapcsolat. (BARTÓK В., 1934.) 

A XX. század közepétől a gyűjtések során a muraközihez ha
sonló állapot tárult föl a Felső-drávai (Mura- és Dráva-balpart) 
horvátok és a Nagyberek-melléki „tót-horvátok''' körében is. Dél
szláv jellegű dallamok mellett olyan horvát szövegű régi magyar 
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Pontos lelőhellyel adatolt 
ÖSSZES FURULYAGYÜJTÉS 

dallamokat is őriznek, mit a „Röpüljpáva", „ Volt nekem egy kecském", 
„Feketeföld- Gulásbojtár", meg a 02.a és 08.be dallampéldák típu
sa. Ezek mellett kisebb számban új stílusú népdalok, meg népies 
műdalok dallamai is bekerültek a somogyi és zalai horvátok 
zeneanyagába. Ugyanakkor nincs magyar dallamhatás az Alsó-
drávai (Lakócsa környéke) horvát népcsoport zenéjében, ezek jel
legzetesen balkáni dallamok. 

Fordított hatás is feltárult: a horvát Borbála-napi köszöntő 
megjelent magyarul Nyugat-Somogyban és Dél-Zalában, egyes 
változataiban regölő- és lucázó - fordulatokkal ötvöződve. 
(EPERJESSY E., 1968.) Néhány újabb szlavóniai horvát gyűjte
mény vizsgálata alapján valószínű, hogy az „Éva Szívem Mély" -
altípusában és egyes kisterjedelmű dél- és nyugat-dunántúli dal
lamainkban horvát hatást sejthetünk. 
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A somogyi horvát népzene jelentősebb gyűjtői: Borbély Jolán, 
Eperjessy Ernő, Kotnyek István, Martin György, Olsvai Imre, 
Tengerdi Győző és Vujicsics Tihamér. 

Németek. A dunántúli magyarságot két úton, kétféle módon ér
te német-osztrák hatás. Az idegen ízlésű úri és polgári magyar 
körök már a XVII-XVIII. század óta közvetítenek német dalla
mokat és táncokat, ezt fokozza, erősíti a Dunántúlra települt né
met (sváb, hienc, poncihter stb.) paraszt- és iparosnépesség , akik 
főleg a XIX-XX. században kerültek közeli kapcsolatba a falusi 
magyarokkal. Egy harmadik tényező is jelentős dallamhatást fej
tett ki: a római katolikus és az evangélikus egyház a XVI-XVIII. 
században töméntelen német és osztrák dallamot (főképpen dúr-
dallamot) vett át. 

Közvetlen népi kapcsolatra a Zselicből vannak adataink. Példá
ul Vargha Károly négy dél-zselici település német nyelvű dalai 
között 15 dallamtípust talált, amely a magyar bartóki B)- és C)-
osztály műdalszerű rétegéből származik. Ugyanezektől a néme
tektől és riticspusztai magyaroktól hét olyan dallamot közöl, ame
lyeknek szövege magyar vagy kétnyelvű, dallamuk viszont jelleg
zetesen német. (VARGHA K., 1941.) Az észak-zselici Simonfán, 
magyar lakodalomban is fölhangzik egy hamisítatlanul német jel
legű, keringő-ütemű dúrdallam, amelyre „Seggtáncot" járnak. Tí
pusban azonos e tánc a dunántúli és alföldi németség kedvelt 
„Kopf z'sam" és „Arsch-Tanz" nevű táncaival. (KESZLER M., 
1974.) A gyűjtő kérdéseire elmondják, hogy ezt a táncot és zené
jét a szomszédos Bőszénfa svábjai ugyanígy járják és muzsikálják. 
(Saját gyűjtés, 1958.) 

A somogyi német népzene jelentősebb gyűjtői: Hollós Lajos, 
Grete és Kari Horak, Krámer (Keszi) Imre és Vargha Károly. 

Cigányok. Mind a „cigány", mind a „roma" kifejezés gyűjtőfoga
lom: különböző anyanyelvű, foglalkozású, életformájú, műveltsé
gű és vérségű közösségek tartoznak ide. Somogyban, Zalában leg
többen vannak a „beások", akik román anyanyelvűek, hagyomá
nyos foglalkozásuk a teknővájás. Dallamanyagukban erős magyar, 
román és szerb hatás is található, szövegeik részben román, rész
ben magyar nyelvűek. Az 1950-es, 60-as években országosan láb
ra kapó cigánydal-cigánytánc kultusz elsősorban a tiszántúli ci
gányság dallamait, szövegeit és táncait tette divattá a városi ma
gyar lakosság, jónémely néptánc együttes és a rádió, televízió kö
reiben, műsoraiban. Néprajzi érvényű, Somogyra vonatkozó ha
tásról két megbízható adatunk van. 1957-1958 körül nyugat-so
mogyi és dél-zalai bálokban, lakodalmakban magyarok is fölkap
ták az új szövegű „Nem fizet a tanács, nem hajt ki a kanász" kezdetű 
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9. Horvát dudás. Potony, 
1926. Gönyei Ebner Sándor 

felvétek. 

cigánydalt; 1960-65 táján pedig cigánydallamra keletkezett gu
nyoros magyar szöveg egy TSZ-elnök viselt dolgairól. 

Egészen más lapra tartoznak a zenészcigányok. Dallamanya
guk és játékstílusuk kétféle. Néhányan még őrizték a romlatlan, 
hamisítatlan, hagyományos népi stílust, a magyar népzene tiszta 
sajátságait. Ide tartozott Kúti Ferenc Karádon, Óvári (Orsós) Im
re Kaposszerdahelyen és legfőképpen Nyerges József Szenta-
Szőlőhegyen. A cigányzenészek többsége viszont a XIX. század
ban (meg a XX. század elején) országosan uralomra jutott városi
népies stílust képviseli mind dallamanyagban, mind előadásmód
ban. 
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A somogyi cigány népzene jelentősebb gyűjtői (és felvevői): 
Csenki Imre, Csíkvár József, Együd Árpád, Eperjessy Ernő, 
Kovalcsik Katalin, Maácz László, Olsvai Imre, Sztanó Pál és 
Tengerdi Győző. 

Függőleges rétegződés, életállapot 
Egy-egy somogyi település átlagos dallamkincse - személyi 

változatok nélkül - 600-800 körül lehet. E típusoknak kb. 60-
70%-a a bartóki B)- és C)-osztály műdalszerű és idegenszerű dal
lamaiból áll. Szintén kedveltek a B)- és C)-osztály népi és magyar 
jellegű, de nem sajátosan tájra jellemző dallamai is, ezek kb. 20-
25%-ra rúghatnak. 

A somogyi magyarság spontán zeneéletében ma már egyre ke
vésbé hangzanak föl A)-osztályos (régi stílusú) dallamok, ezen be
lül a díszített parlandó-rubatók rendkívül ritkán, már-már soha. A 
régi stílusúak számaránya 1-15% között lehet, ezen belül a par-
lando-rubatóké kb. Уг-1% között. 

A dél-dunántúli kisdialektus legsajátosabb dallamai a 24. óra 
60. percének utolsó pillanatait élik. Idős előadóik, született nép
művészeik 1950 táján már csak néhány tucatnyian voltak, számuk 
azóta napról-napra fogy. így a tájjellegű dallamváltozatok száma 
egy-egy somogyi községben legföljebb Vi-2% lehet, felhangzási 
arányuk még ennyi sincs. 

Szerencsére egyre több fiatal hagyományápoló vállalja tudato
san a népzenei örökséget, annak előadásbeli sajátságaival együtt. 
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10. Lakodalmas menet zené
szekkel. Horvátkút, 1920-
30-as évek. 
Ismeretlen szerző felvétele. 
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A dallampéldák adatai 
01. 
a) A dallamok „közös nevezője", azaz két azonos Páva-dallammag 

kissé eltérő végződéssel. 
Folytatásuk nagyjából ugyanez kvinttel lejjebb. 

b) Sárpilis, Tolna m., 1936. Gy: Lajtha László 
c) Surd (most Zala m.), 1935. Gy: Seemayer Vilmos, 

lej: Bartók Béla 
d) Rinyakovácsi, 1975. Gy: Együd Árpád, lej: Paksa Katalin 
e) Inkeyantalfa-Jolántapuszta, 1933. Gy: Seemayer Vilmos. 
f) Bolhás, 1922. Gy: Kodály Zoltán 
g) Bolhás, 1922. Gy: Kodály Zoltán 
h) Somogyszob, 1898. Gy: Vikár Béla, lej: Bartók Béla 
i) Buzsák, 1964. Gy: Olsvai Imre 
j) Beleg, 1959. Gy: Kiss Lajos 
k) Nagybajom, 1922. Gy: Kodály Zoltán 
1) Bolhás, 1922. Gy: Kodály Zoltán 

02. 
a) Karád, 1952. Gy: Vikár László 
b) Tapsony, 1933. Gy: Seemayer Vilmos 
c) Beleg, 1922. Gy: Kodály Zoltán 

03. 
a) Nagybajom, 1922. Gy: Kodály Zoltán 
b) Attala (most Tolna m.), 1948. Gy: Olsvai Imre (dallam), 

Bárdos Domonkos (szöveg). 
c) Kadarkút, 1951. Gy: Olsvai Imre 
d) Törökkoppány, 1923. Gy: Lajtha László 
e) Somogyszob, 1898. Gy: Vikár Béla, lej: Bartók Béla 
f) Hedrehely, 1961. Gy: Olsvai Imre 
g) Kaposújlak, 1899. Gy: Vikár Béla, lej: Bartók Béla 
h) Somogyegres, 1948. Gy: Olsvai Imre (dallam), Bárdos 

Domonkos (szöveg). 
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04. 
a) Kákics, Baranya т . , 1926. Gy: Kiss Géza 
b) Igal, 1928. Gy: Ádám Jenő. Mindig az la-4 eltérések szerint 

énekelték 1950-1959 között. Gy: Olsvai Imre 
c) Felsőürög (Iregszemcse, Tolna т . ) , 1907. Gy: Bartók Béla 

05. 
a) A dallamok kétféle „közös nevezője": Páva dallammagok együtt 

saját kvintvikariálásos kezdetükkel (szintén kvintvikariálás 
hangozhat el a III. sor végén). 

b) Törökkoppány, 1923. Gy: Lajtha László. Szövege a „Molnár 
és kutyái" című dallambetétes történet kutyahívó lassú 
kezdőrésze. 

c) Igal, 1962. Gy: O. Korentsy Márta 
d) Ötvöskónyi, 1922. Gy: Kodály Zoltán 
e) Nagyberki, 1953. Gy: Olsvai Imre 
f) Törökkoppány, 1923. Gy: Lajtha László 

06. 
a) Andocs, 1953. Gy: Martin György 
b) Berzence-Perdócpuszta, 1932. Gy: Seemayer Vilmos 
c) Csurgó, 1953. Gy: Vargyas Lajos 
d) Libickozma-Kopárpuszta, 1933. Gy: Seemayer Vilmos 
e) Nemespátró (Pátró, most Zala т . ) , 1935. 

Gy: Seemayer Vilmos 
f) Nemespátró (Pátró, most Zala т . ) , 1935. 

Gy: Seemayer Vilmos 

07. 
a) Nemespátró (Pátró, most Zala т . ) , 1934. 

Gy: Seemayer Vilmos 
b) Nemespátró (Pátró, most Zala т . ) , 1934. 

Gy: Seemayer Vilmos 
c) Pontosan ugyanígy: Zselickislak, 1954., és Kaposvár-

Rómahegy, 1955. Gy: Olsvai Imre 

08. 
a) Somogyszob, 1898. Gy: Vikár Béla, lej: Bartók Béla 
b) Balatonberény, 1906. Gy: Bartók Béla 
c) Kaposújlak, 1899. Gy: Vikár Béla, lej: Bartók Béla 
d) Kaposfüred, 1901. Gy: Vikár Béla, lej: Bartók Béla 
e) Kercseliget, 1953. Gy: Olsvai Imre 
f) Karád, 1938. Gy: Dávid Gyula, lej: Lajtha László 
g) Berzence, 1932. Gy: Seemayer Vilmos 
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h) Szenna, 1934. Gy: Lajtha László 
i) Attala (most Tolna т . ) , 1948. Gy: Olsvai Imre (dallam), 

Bárdos Domonkos (szöveg). 

09. 
a) Szilvásszentmárton, kb. 1886. Gy: Baditcs Géza 
b) Simonfa, 1951. Gy: Olsvai Imre 
c) Vásárosbéc-Dióspuszta (most Baranya т . ) , 1951. 

Gy: Olsvai Imre 
d) Simonfa, 1953. Gy: Zámbó István 
e) Tapsony, 1953. Gy: Olsvai Imre 
f) Ötvöskónyi, 1922. Gy: Kodály Zoltán 

010. 
b) Nagybajom, 1922. Gy: Kodály Zoltán 
c) Nemespátró (Pátró, most Zala т . ) , 1962. Gy: Olsvai Imre 
d) Karád, 1938. Gy: Dávid Gyula 
e) Kutas, 1963. Gy: Olsvai Imre 
f) Simonfa, 1953. Gy: Zámbó István 
g) Bolhás, 1922. Gy: Kodály Zoltán 
h) Nagybajom, 1922. Gy: Kodály Zoltán 
i) Csurgó, 1957. Gy: Olsvai Imre 

011. 
Somogyhárságy-Szőlőhegy (most: Baranyám.), 1950. 
Gy: Olsvai Imre 

012. 
Somogyaszaló-Pödöripuszta (Antalmajor), 1960. 
Gy: Olsvai Imre (dallam), Lukács Géza (szöveg) 

013. 
Őrtilos-Szentmihályhegy, 1959. Gy: Eperjessy Ernő és 
Olsvai Imre. Ezt az éneket S zentgyörgy nap előtti este 
énekelték Berzencén, közben a kerítésre, kapura, istállóajtóra 
tüskéket, ágakat raktak, hogy „я boszorkányok el ne vigyék 
a tehenek tejét". 

015. 
Aa) Csorna, 1948. Gy: Olsvai Imre (dallam), Bárdos Domonkos 

(szöveg). 
Ab) Bárdudvarnok-Zsippópuszta, 1949. Gy: Olsvai Imre 

(dallam), Miha Mihály (szöveg). 
B) Vásárosbéc-Dióspuszta (most Baranya т . ) , 1951. 

Gy: Olsvai Imre 
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C) Igal, 1960. Gy: Olsvai Imre 
D) Kadarkút, 1951. Gy: Olsvai Imre 
E) Tapsony, 1953. Gy: Olsvai Imre 
F) Tapsony, 1953. Gy: Olsvai Imre 
G) Somogy hárságy-Szőlőhegy (most Baranya m.), 1950. 

Gy: Olsvai Imre. 

018. 
a) Simonfa, 1953. Gy: Zámbó István. Eltérések szerint játszotta 

1954-ben, Gy: Olsvai Imre 
b) Karád, 1967. Gy: Olsvai Imre 
c) Nagyberki, 1960. Gy: Olsvai Imre. Az „Összedűlt, összedűlt" 

egy másik dallamra énekelt helybeli szövegváltozatból van 
ide téve. 

d) Igal, 1962. Gy: Olsvai Imre.- „Erre szokott dudálni a mester'''' 
(azaz így orgonált valamikor a kántortanító a karácsonyi éjféli 
mise előtt és után). 

e) Buzsák, 1959. Gy: Olsvai Imre. Valamikor sokat táncoltak 
erre. 

019. 
a) Somogyszob 1898. Gy: Vikár Béla, lej: Kereszty István 
b) Berzence, 1964. Gy: Olsvai Imre 

020. 
a) Karád, 1936. Gy: Dávid Gyula 
b) Lápafő, Tolna m., 1951-1952. Gy: Olsvai Imre. Az idős 

előadó 1951-ben rosszul emlékezett az első versszakra, egy év 
múlva már jól. Pünkösdkor az utcán járva énekelték a lányok 
az első világháború idejéig. 

c) Zimány, 1961. Gy: Kerényi György, Lévainé Gábor Judit, 
lej : Vikár László 

d) Szenyér, 1975. Gy: Együd Árpád, lej: Paksa Katalin 

021. 
a) Karád, 1934. Gy: Dávid Gyula 
b) Lápafő, Tolna m. 1951-1952. Gy: Olsvai Imre. Az előadó 

1951-ben csak a szöveget tudta elsuttogni, oly beteg volt. 
Egy év múlva egészségesen el is énekelte. 
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Kottamellékletek 
Fakszimilék a Kodály Archívumból, az MTA Bartók Rendjé

ből és az oda letétbe helyezett Kodály Rendből: 1-7. 
Kétféle szemelvény látható: Kodály helyszíni somogyi gyűjtő

füzeteinek 2-2 oldala és tanulságos támlapok az MTA-n őrzött 
anyagokból. A „támlap" kifejezés Vikár Béla leleménye, jelenti 
minden egyes dallam külön lapra írását a hozzátartozó adatokkal, 
többnyire g'-re transzponált hangnemben. 

Az itt közölt támlapok amellett, hogy a Régi Stílus szép példái, 
betekintést is nyújtanak a népzenetudomány fejlődésébe és a fő 
kutatók egymás közti „párbeszédébe". Eleinte a dallamot végigírták 
egy kottasorba, vagy ha nem fért ki, kettőbe (1-3, 5-6). Csakha
mar belátták, hogy szemléletesebb és tudományos vizsgálatra 
könnyebb, ha a dallam szerkezetét tükröző egyes dallamsorokat 
külön kottasorba írják. 

1. Bolhás, 1922. Két összefüggő oldal Kodály Zoltán helyszíni 
gyűjtőfüzetéből. Ugyanaz a pásztor kétféle dallamra tudja a 
kanásznóta szöveget (mert Dombóvár-Tüskepusztáról került 
Bolhásra, így különbözteti meg a fiatalon tanult „tolnai" és az 
itt hallott „somogyi" dallamot.) NB! A tolnainak tartott dallam
típus („Magas kanász ") Somogyban is igen gyakori, a somogyi
nak tartott („Kis kanász") viszont inkább Zalára és Baranyára 
jellemző. 
Kodály három hangszernek is felírta az adatait (bal oldal) és 
két hangszeres előadást is lekottázott (jobbról). Az MNT VI. 
kötetének szerkesztőmunkája során még fütyült változat is 
napvilágra került a fonográf felvételen. (Lásd még: MNT VI. 
kötet 1. és Jegyzete.) 

2. Nagybajom, Bolhás, Alsók, 1922. Két összefüggő oldal Kodály 
Zoltán helyszíni gyűjtőfüzetéből. Ugyanaz a dallamtípus há
rom faluból. Fönt jobbról Gőbölös Ferenc (58 é.), bolhási lakos 
három versszakos változatai (közölve: MNT VI. kötet. 228.), 
alatta Gőbölösnek egy más típusú (de régi stílusú) dallama. Et
től balra Laki Balázs János (62 é.), nagybajomi lakos változata 
(közölve: MNT VI. kötet. 281.). Alatta csupán utalás (Csurgó) 
Nagymartonra. Jobbról alul Pókos András (71 é.), alsoki lakos 
változata (közölve: MNT VI. kötet. 244). Legfölül jobbra uta
lás a Heves (most Nógrád) megyei Pásztón gyűjtött változa
tokra (MNT VI. kötet 290-291.). 
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3. Karád, 1938. Kodály Zoltán gyűjtése és gramofonfelvétele 
Lajtha László lejegyzésében és kézírásában. Kodály kézírásos 
megjegyzése közvetlenül Lajtháé alatt olvasható, ceruzával ír
va, halványabban olvashatóan: „nem közép, (érték), hanem egyen
ként lemérve statisztika". Kodály kézírása még legfölül jobbra a 
sorvégző hangok képlete (de a kettős körbe írva nem szám, ha
nem a szolmizációs Lá, hang kisbetűvel), közvetlenül az 1 kö-
zépkadencia alatt szintén Kodály hozzáfűzése: „5 a fő (kaden-
cia) ". A Kodály-Lajtha „párbeszéd" a dunántúli magas terc- és 
szeptim intonációval kapcsolatos. Lajtha kottaképén jól látsza
nak (be is vannak keretezve) az ingadozó és magasabb tercek és 
felső szeptimek. 

4. Surd, 1935. Seemayer Vilmos gyűjtése, a fonográffelvételt le
jegyezte Bartók Béla. A kézírás javarésze Bartóké, kivéve a) a 
legfölül középen álló „M.F..." (múzeumi fonográf) és annak 
jelzete, ismeretlen kéz írása, b) fönt jobbra az írógéppel készí
tett adatok alá írt „Lej. Bartók", amely Rácz Ilona kezeírása. 

5. Balatonberény, 1906. Bartók Béla gyűjtése, lejegyzése és nagy 
részben kezevonása is. Kivéve: a fönt áthúzott „75a" jelzet is
meretlen kéz írása, jobbra a „30a" Rácz Ilonáé, a kottában 
Ziegler Márta és Bartók kézírása együtt jelentkezik. 
A 4-5-6. versszaktól jobbra Kodály kézírásában összevetés 
egy nem Rubato, hanem Lassú Giusto ritmusképlettel (azért 
látszik halványan, mert ceruzás beírás). 

6. Törökkoppány, 1923. Lajtha László gyűjtése és lejegyzése mú
zeumi kottamásoló kezeírásában. Legfölül balról Kodály 
kezevonása a szótagszámképlet (a „nevezőben" utalás a 9 szóta
gú alaptípusra), középen Bartók „pent" (pentaton rövidítése), 
Rácz Ilona „923" számjelzete és ismét Kodály kezével a 
sorvégzőhangok képlete, hozzáírva más kéztől az „ad" (hoz-
hez-höz) és számképlet. 
A 4. versszaktól jobbra Kerényi György figyelmeztet a szótag
szám többletre. 

7. Kaposfüred, 1901. Vikár Béla gyűjtése, Bartók Béla lejegyzé
se. Nagy részben Bartókné Ziegler Márta kézírása, kivéve: a) 
Bartóké a fonográf jelzethez írt „utolsó" szó és a 3. kottasor kö
zepétől (vagyis dallam végétől folytatólag írt) másfél sornyi 
kottázás, b) legalul a másfél sornyi kottázás, c) Kerényi 
György kézírása a fönt jobbra beírt „nagyon öreg hangú" és a 
gyűjtés ideje. 

Olsvai Imre 



NÉPTÁNC 

Az európai táncetnológia régi témája a táncmozdulatok és a 
népművészet formavilága közötti összefüggés vizsgálata. Ez az 
összevetés különösen ott volna kézenfekvő, ahol a gazdag geomet
rikus népművészeti formakincs hasonlóan változatos térformáci
ókkal vethető össze a táncban. Azonban az eddigi kísérletek mind 
kudarcot vallottak, még a térformáknak, haladásirányoknak, a tér
beli szimmetriának és aszimmetriának mély szimbolikus jelentő
séget tulajdonító, délkelet-európai tánckultúrákban is. A sikerte
lenség oka feltehetően abban van, hogy az eddigi összevetések 
megelégedtek a felszíni hasonlóságok megállapításával, elfeled
kezve a tágabb összefüggések, mentalitásbeli megfelelések vizsgá
latáról. A magyar néptánckutatásban e téma eddig csak ritkán, öt
letszerűen merült fel, s fölfogásunk szerint, ez alaposabb előké
születet kíván mind a tánc, mind a népművészet kutatói részéről. 
Tehát nem ez az oka annak, hogy a Somogy népművészetéről szó
ló monográfiában a tánc önálló fejezetet kapott. (Erre eddig csak 
a Nógrád megyei kötetben van példa.) Sokkal inkább az, hogy a 
tánc, a munkához, a vallási élethez és más közösségi tevékenysé
gekhez hasonlóan fontos szervező erő, integráló tényező a hagyo
mányos közösségek életében. Ennél fogva, más tevékenységekhez 
hasonlóan a tánc is sajátos viselkedési formákat, s különleges tár
gyi világ kialakítását kívánja meg a táncélet résztvevőitől. 

Emellett még egy érvet emelnék ki a tánc-fejezet indokoltságá
nak erősítésére e kötetben, azokat a régies vonásokat, amelyekkel 
a somogyi tánchagyomány a magyar tánckincsben kitűnik, s ame
lyek a magyar táncokat a szomszédos népek és a rokonnépek tán
caival rokonítják. A táncnak a népi előadóművészetek és a tárgy
alkotó népművészet különféle ágaival való összefonódottsága ré
vén a tánc hozzájárulhat e kötet általános tanulságainak árnyal
tabbá, megalapozottabbá tételéhez. (1. ábra) 

Történeti előzmények 

Somogy tánckultúrájának történetéről számos érdekes forrás 
tanúskodik. Nem egy közülük jellegzetességénél, különlegességé
nél fogva fontos szerepet játszott a magyar tánckutatás alapvető 
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kérdéseinek megválaszolásában, főleg a régi táncstílus sajátossá
gainak, fejlődéstörténetének meghatározásában. Példaként Te
mesvári Pelbárt (1435?—1504) nemzetközi hírű ferences rendi hit
szónokunk és egyházi írónk 1499-ből származó példázatát említ
jük, amelynek témájául Temesvári egy, a régi Somogyban történt 
esetet választott: 

„Ennek hasonlatosságára történt egy csoda a magyar királyságban az 
Úr kb. 1480-ik évében, amelyet több kánoni pap jelenlétében egy szent 
életű ember elbeszélése alapján hallotta, miszerint ennek a nemes ember
nek valamely birtokán fekvő faluban, a Kapós mellett egy asszony több fi
atalasszonnyal együtt férfiruhába és másfajta ruházatba öltözve, álarcos 
játékot űzött. Egyszerre csak az asszony, aki leginkább buzdította okét er
re, miközben egy falujabelinek a házában a többiekkel együtt táncoltak, 
egy démon által a táncolók közül elragadtatott. " (PESOVÁR E., 1978. 
21.) 

Prédikációit olvasva kitűnik, hogy Temesvári gyakran használt 
az egyszerűbb emberek által is érthető, könnyen átélhető min
dennapi példákat, s ezáltal írásai tanulságos kultúrtörténeti for
rásként használhatók. (V. KOVÁCS S., 1982.) Az idézett példát, 
amely az asszonyfarsang máig élő szokásának korai bizonyítéka, a 
magyar szokás- és tánckutatás is értékes forrásként tartja számon. 
(DÖMÖTÖR T., 1958.) Benne a Dél-Dunántúl folklórhagyomá
nyában a XX. században is fönnmaradt álarcos, pantomimikus 
táncok korai előképét láthatjuk. 

A hajdútáncra vonatkozó XVI-XVII. századi történeti emlé
kek közül becsesek számunkra Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmé
nek táncos mulatozást idéző sorai: 

„Azonban nagy asztalok megvettetének, 
Zrini gróffal vitézek ott leülének, 
Vitéz olaj-béget is abbul becsüllének: 

Zrini vitézeket mind jó szűvel tartja, 
Kire köszön jó bort aranyos kupába, 
Dicsérvén, viselte hogy jól magát harcban: 
Kit szóval ápolgat megajándékozván. 

De mihentjó bor fejüket melegété, 
Kiki gondolatját mindent félre tévé, 
Némely horvát dávorit nagy torokkal kezdé, 
Némely hajdú táncot fegyverrel szökdöse. " 

(PESOVÁR E., 1978. 28., ZRÍNYI M., 1984. 79.) 
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2. Táncoló katonák, Burkhard 
Birc kernt ein 1686-ban ki
adott munkájában. 

A fegyverrel szökellve járt hajdútánc Zrínyi eposzában akkor 
válik igazán érdekessé, ha ezt az említést összevetjük a 
XVI-XVII. századi többi, hajdútáncra vonatkozó képi, szöveges 
és zenei forrással. Közülük is elsősorban azokkal, amelyek a Szi
getvárhoz hasonló végvárakhoz kapcsolódnak. Burkhard von 
Birckenstein 1686-ban Bécsben kiadott Erzherzogliche Hand
griffe с. munkájában több magyarországi végvár mérnöki rajza 
mellett különféle korabeli életképeket látunk a vár távlati képével. 
Három képen, Kapronca, Éleskő és Varánó várának előterében a 
művész Justus van der Nypoort, táncoló katonákat ábrázol. (2. 
ábra) (Birckenstein, 1686) Kapronca várának képéhez egy különö
sen érdekes táncjelenet kapcsolódik, amely a magyar tánctörténet 
egyik legtöbbet idézett forrása. Itt a várárokhoz közeleső nyílt 
gyepes téren három katona járja a táncát egy töröksíp kíséretére. 
A zenész egy földhalmon ül, s az egyik férfi közvetlenül előtte 
táncol egyenes testtartással, széttárt karokkal, egymáshoz szorí
tott lábakkal. Mintha páros lábon szökkenne, s a jobb kezében lé
vő kardot lendítené. A testével elfordul, de tekintete továbbra is a 
zenészen marad. A másik két táncos kissé távolabb, egymással 
szemben, egymást szorosan figyelve, guggoló testtartásban járja 
táncát. Az egyikük jobb karja magasba lendül, a bal, kardot tartó 
keze pedig mélyen oldalt lendül. Mintha kardját a lába alatt igye
kezne átkapni, vagy a másik táncost szándékozna valamilyen 
mozdulattal meglepni. A másik férfi mindkét keze mélyen oldalt, 
nyugalomban van. Mintha egy pillanatra meghunyászkodna a 
meglepő mozdulat láttán, hogy azután maga is hasonlóval vála
szoljon. 
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A szigetvári, s a hozzá földrajzilag közeleső kaproncai példa is 
katonák táncát mutatja. De a tánctörténeti források alapján tud 
juk, hogy a hajdútánc a XVII. századi Magyarországon már nem 
csak katonatánc, nem csak a hajdúk tánca, hanem egy általános 
táncstílus, amelyet férfiak és nők, arisztokraták és városi polgárok, 
pásztorok és parasztok egyformán kedvelnek, s népszerű az itt élő 
nemzetiségek (románok, szlovákok, ruszinok stb.) körében is. 
(MARTIN GY., 1984.) Ily módon nem meglepő, ha a hajdútán
cok és a somogyi táncfolklórban a XX. században oly gazdagon 
virágzó kanásztáncok között kapcsolatot keresünk. 

Hasonlóan érdekes forrása a magyar tánctörténetnek Somogy 
megye 1759. évi jegyzőkönyvének bejegyzése a korabeli katona
fogadás, a „verbuválás" módjáról: 

„özv. Koszer Heléna a Baranya megyei Bánfa községbeli lakos panaszt 
tett, hogy fiát, aki Szigetáron molnárlegény volt, erőszakkal elhurcolták 
a Breysacb gyalogezredbe katonának. Az ügyet elintézésre leadta Somogy 
megyének, mely ebből a célból kihallgatást tartott a helyszínen. A tanú
vallomások szerint a molnárné gazdasszony szerette a legényt és eljárt ve
le a városba kocsmáról-kocsmára mulatni. Egy ilyen alkalommal azon
ban verbungos katonákkal találkoztak. A kocsmába a verbungra kikül
dött kisbírák 'hegedősökkel' érkeztek. A molnárné többször emlegette: 'Bár 
csak volna Musikásunk, mer jó kedvem vagyon, örömest tánczolnék egész 
estvélig. ' Ekkor a legény a hegedősöktől a hegedűt elvette és hegedült. 
Nemsokára a vármegyének Posta Ádám nevű katonája is, mellé ülve, a 
bort reáköszönté, megmondván mindazonáltal neki, hogy a 'ki ezen bor
ból iszik a Katona lészen, és úgy igyál ezen borbul, mind Werbung borbul. ' 
Utána persze, mivel Koszer János molnárlegény ivott a borbul, elvitték a 
várba és így lett belőle fogott katona. " (PESOVÁR E., 1978. 45.) 

Ebből az esetből a verbuválásnak zenés, táncos mulatság kere
tében végzett kötetlen formáját látjuk a XVIII. század közepéről, 
amelyben válogatott táncos kommandó még nem vett részt. Itt a 
katonafogadás fő gesztusát a „Verbung borbul" való ivás jelentette. 
A század második feléből és a XIX. század elejéről származó más 
források a verbuválást látványos formában megrendezett táncos 
szertartásként mutatják be, amelyről Somogyból eddig történeti 
említés nem került elő, de elvileg itt is előfordulhatott. 
(PESOVÁR E , 1978. 12-14.) 

Somogy hoz kapcsolódik a magyar költészet két nagy alakjának 
tevékenysége is a XVIII. és XIX. század fordulóján, akiknek nagy 
szerepük volt a magyar tánccal kapcsolatos közgondolkodás kiala
kításában, formálásában. Csokonai Vitéz Mihály Dorottyájában 
és Berzsenyi Dániel A tánc című versében megfogalmazott gon
dolatok ma is élnek a köztudatban, s nem csak a tánccal foglalko-
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zók szűk köre ismeri azokat. Ritkábban idézik viszont Berzsenyi 
Dánielnek Széchenyi Istvánhoz írott levelét 1830-ból, amely a 
magyar táncok jellemzőinek szintén hű képét adja. Mivel táncos 
élményei főleg a Dél-Dunántúlhoz (Vas és Somogy megyéhez) 
kötődtek, méltán említjük e helyen Berzsenyi szavait: 

„En a magyar muzsikában és táncban ideált látok, s azt hiszem innét, 
hogy nemzetünknek valaha aesthetiás culturájának kellett lenni, s hogy 
eleinknél a magyar tánc nemcsak mulatság, hanem legvalódibb aesthetiás 
gymnastika volt, amit nyilván mutat annak egész természete, s nyilván 
bizonyít Kinizsink Hőstánca. Ez a tánc olyan gazdag különféleségekkel 
bír, hogy az valamint minden kigondolható szép mozdulatokat és erőfej
leteket vagy minden szép érzelmeket egyaránt magában foglal. A mi pom
pás haditáncainkat még az ősz férfi is nagy dísszel eljárhatja, s jaj annak, 
aki Bihari Hatvágásában a hősdalt nem érti! A mi táncaink nem két-há
rom gyerekes lépdelésből állanak, mint a mostani móditáncok, melyeket 
egy-két napon belül megtanulunk, harmadikon pedig egyforma, gyerme
kes, lelketlen volta miatt meg is ununk. Hanem olyan célarányosak, hogy 
azoknak tanulása egész ifjúságunkban dolgot adott, s aesthetiás természe
teik szerint olyan kedvesek, hogy azok bennünk passzióvá válnak, s azál
tal a barátságnak, nyájasságnak ösztönei lesznek. " (PESOVAR E., 
1978. 100-101.) 

Hely szűke miatt még egy XIX. század végi leírásra hívjuk fel 
a figyelmet. Victor Tissot francia író az 1870-es években Magyar
országon járva több táncra vonatkozó megfigyelést tesz. A So
mogy megyei Nagyatádon a vásári forgatagban ezt jegyzi föl: 

„Magyarországon a vásári napokon, vasárnap és ünnepkor mindenütt 
táncolnak. Akkor érkeztünk a kocsmába, amikor a cigányok éppen bele-
kezdtek a csárdásba. A csárdás a magyarok nemzeti és népi tánca, az, ami 
a lengyeleknek a polonéz, a németeknek a valzer. A parasztok zsákjukat 
és botjukat a sarokba támasztva a szenvedély tüzével táncolnak. Előbb 
sarkaikat összeütögetve forognak, aztán derékon fogják táncosnőjüket, 
örömteli felkiáltások között megölelik, megpörgetik és megforgatják őket. 
Növekedő lelkesedéssel hol elengedik, hol újra megragadják és délceg test
tartással felemelgetik Őket, majd hirtelen, mint a változó szél lehiggad a 
lázas forróság. Most lágy epekedő mozdulatokkal költői testtartást vesz
nek fel, nemsokára azonban a láng újra fellobban, a lelkesedés izzó elra
gadtatásban tör ki újra és a táncosok mámoruk lázrohamában vállon csó
kolják egymást. Behajlított karral tarkójukat csapkodják, miközben rikol
tó hangokat hallatnak. Nem a városban, falun kell azt látni, hogyan tán
colják az igazi csárdást, mely élénk színeivel olyan jól festi ennek a nép
nekjellemét és szokásait, hevességét és szenvedélyes lelkesedését, hirtelen le
vertségét és remegését, haragját és melankolikus lecsillapodását. " 
(HAROMYJ., 1956.93-94.) 
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A francia író leírása számos olyan részletet tartalmaz, amely a 
mai somogyi csárdásokból hiányzik, például a nő felemelgetése, s 
a vállcsók. Ez értelmezhető a helyi csárdás formai változásaként, 
de lehet hogy költői túlzásról, vagy máshonnan származó olvas
mányélmények felhasználásáról van szó. 

A múlt századi honismereti irodalomban, s a korai néprajzi 
szakirodalomban számos adalékot találunk Somogy táncaira és 
táncéletére. Különösen hasznosak Endrei Ákos leírásai a várme
gyei monográfia-sorozatban 1916-ból, valamint Gönyey Ebner 
Sándor, Seemayer Vilmos és Gönczi Ferenc följegyzései az 1930-
as, majd Molnár István és Lugossy Emma gyűjtései az 1940-es 
évekből. Ezek alapozták meg azt a monografikus táncgyűjtést és 
feldolgozó munkát az 1950-es évek elején, amely e vidék tánckul
túrájának régies vonásait és az egész Kárpát-medencei régió 
szempontjából való történeti jelentőségét föltárta. 

Somogyi táncok 
A Dél-Dunántúl tánckincsének fő jellegzetességét a régies 

táncfajták (kanásztánc, énekes lánytáncok, énekes-táncos faluke
rülő játékok, eszközös pásztortáncok és dramatikus pásztorjáté
kok) túlsúlya, hosszan fennmaradó életképessége adja. E tájon be
lül Somogynak sajátos központi, kisugárzó szerepe volt, ahol a ré
gies vonások a szomszédos zalai és baranyai területeknél koncent
ráltabban, élőbben jelentkeztek, s ezáltal Somogy kisebb táji tánc
divatok elindítására vált képessé. Ebben feltehetően annak is sze
repe volt, hogy a szellemi centrumokként működő városok (főleg 
Kaposvár) nemesi-polgári-parasztpolgári táncélete sem zárkózott 
el a régi hagyományos táncformáktól az új divattáncok hatására. 
Somogy hagyományfönntartó, kisugárzó szerepe sokban hasonlít 
Rábaköz, Felső-Tisza vidék vagy az erdélyi Marosszék szerepé
hez. 

Somogy legfontosabb tánctípusa a kanásztánc-ugrós, amely 
XX. századi népszerűségét a pásztorkodás késői fönnmaradásá
nak köszönheti. A múlt század közepén a pásztorkultúra fokoza
tos fölmorzsolódásának kezdetén a Dél-Dunántúlon a kanásztánc 
gazdag eszközkezeléssel, párbajszerű mozdulatokkal átszőtt virtu
óz tánc volt, amely elsősorban a férfiak virtuskodó kedvtelése 
volt, azonban nem volt kizárt a nők részvétele sem. Különleges, 
ritkábban előforduló formája volt a dramatikus kanásztánc, 
amelynek témája a kanász és a disznó viadala, majd a levágott 
disznó földarabolása. Ennek részletes leírását Seemayer Vilmos
nak köszönhetjük: 
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„Először a kanász egyedül járta, kezében a baltával. Felső testét üte
mesen ringatva, a kanásztánc jellegzetes lábmozdulatait végezte.... A 
tánc alatt a kanász a baltájával a magasban ütemesen hadonászott. Ké
sőbb egy másik kanász hozzálépett, lekuporodott négykézláb, mintha disz
nó lenne és úgy tett, mintha kan módjára támadná a kanászt. Ez meg úgy 
tett, mintha félne tőle és útjából elugrált, a disznó meg mindenütt utána. 
Végül a kanász a disznót baltájával levágta (nagyot csapott melléje a 

földre.), mire a disznó elterült, mintha megdöglött volna. A kanász most 
ütemesen feldaraboló mozdulatokat végzett és a jelenlévők közt szétosztot
ta a disznót, kit-kit öklével jól hátbaütve és fennhangon jelezve, hogy ki
nek mit ad. A lányoknak, menyecskéknek a „vaszoráját" adta (genitáli-
ák), a máj-tüdő a vénasszonyoknak jutott." (SEEMAYER V, 1935. 
108.) 

A legeltető pásztorkodás fölszámolásával, a pásztorok faluba 
költözésével ez a szilaj táncforma egyre inkább megszelídült, s 
formájában, funkciójában hozzáidomult a földművelő parasztság 
és a pusztai cselédség táncízléséhez. A mai kanásztánc, verbunk 

3. a-d. Kanásztánc. Márcadó-
puszta, 1932. Gönyey Ebner 
Sándor felvétele. EF 66.622, 
66.625-66.627. 
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vagy ugrós néven ismert típuscsalád olyan sokrétűen összetett 
egység, amely magában foglalja mind az eszközzel, mind az esz
köz nélkül járt férfitánc változatokat, mind az eszköz nélküli szó
ló, páros és vegyes csoportos formákat, beleértve a játékos, dra
matikus formákat is. A somogyi változatok két-háromtagú motí
vumokból fölépülő, rögtönzött szerkezetű, változatos motívum-
kincsű táncok. Ezekhez képest a tolnaiak és baranyaiak nagyobb 
tagszámú, de állandósult, szinte variálatlan motívumokat tartal
maznak. Zala megyében e táncoknak csak az emléke élt már a 
tánckutatás megindulásakor. A somogyi kanásztáncok régiességét 
bizonyítják a hozzájuk kapcsolódó dallamok is. A „Fölszállott a pá
va" dallamcsalád guisto változatairól, a „Hüccs ki disznó a berekből", 
a „Leesett a makk a farul", az „Esett a hó engem belepett", „Árpa is van 
makk is van", „Béres legény jó megrakd a szekered" szövegkezdetű dal
lamokról van szó, amelyek mind csak ehhez a tánctípushoz kap
csolódnak, s tömegesen csak itt fordulnak elő. E típuscsaládba tar
toznak e vidéken a mesterségutánzó táncnak vélt takácstánc, sap-
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4. a-g. Kanásztánc. Márcadó-
puszta, 1932. EF 66.690-
66.693, 66.621, 66.623, 
66.624. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte-



5. „Menyecsketánc". Attala, katánc és az üvegek fölött, között vagy a fejre tett üveggel járt 
1941. EF 88.319. üveges tánc is. (MARTIN GY., 1970. 139-141.) 
Manga János felvétele. Somogy tánckészletének másik jellemző típusa a kétrészes női 

körtánc és a fiatalok böjti énekes-táncos játéka. A lassú karikázó az 
egy- és kétlépéses csárdáslépés változataiból, az aszimmetrikus 
Feröer-lépésből áll, a friss részt, a futót pedig a nagyobbrészt 
lenthangsúlyos, balra haladó futó, illetve forgólépés változatai al
kotják. Somogy keleti részén háromrészes karikázóra is van példa 
(Törökkoppányban), amelynek népszerűsége Tolnában erősödik, 
Sárközben a legnagyobb. A karikázó elterjedtségét és kedveltsé
gét valószínűleg a Balkán közelségének, a különféle délszláv nép
csoportokkal való együttélésnek is köszönheti. (MARTIN GY., 
1970. 142-143.) 

Újabb keletű táncként tarthatjuk számon e vidéken a csárdást, 
amely mai formájában már nagyon egyszerű, színtelen. A régies 
tánchagyományú Zselicből azonban előkerültek a csárdásnak ré
giesebb, gazdagabb változatai is. Itt a lejtő néven emlegetett lassú 
részben a táncosok egyes lépéssel, lábujjhegyről talpra ereszked-
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ve, térdüket nyújtva, majd hajlítva folyamatos hullámzó, lejtő 
mozgást végeznek. E mozgásmód korábbi divatjáról múlt századi 
források tanúskodnak. A libbenős, lippenős, mártogatós, kopogós né
ven ismert friss csárdás legjellemzőbb mozzanatai Somogyban a 
lippentős és a párelengedős csalogatás. Az itteni friss csárdások ál
talában lenthangsúlyosak. (MARTIN GY., 1970. 143.) 

A „verbunk" elnevezés Somogy tánckincsében nem a klasszikus 
értelemben vett verbunk tánctípust jelöli, mint Sárközben, Felső-
Tisza vidéken vagy Rábaközben, hanem a kanásztáncnak eszköz 
nélkül járt, a földművelő parasztság körében megszelídült, gyak
ran tánckezdő funkciójú formáját. Ez a dolog egyrészt a régi ha
gyományok új körülmények között való megőrzésének szándékát, 
másrészt egyfajta újító törekvést, a divattal való haladás szándékát 
jelzi Somogyban. A klasszikus verbunk egyetlen, s nehezen hite
lesíthető formája e vidéken a karádi Bábó verbunk. 

Somogy tánckincsének a tágabb dél- és délnyugat-dunántúli 
térséggel azonos sajátossága a szokásokhoz kapcsolódó rituális, 
szertartásos táncok sokasága és változatossága. A szertartásokhoz 
szorosan kapcsolódó táncok közül leggyakoribb Somogyban a 
szakácsnék lakodalmi tánca, a kígyózó labirintustáncok seprűvel 
járt formája, s a különféle menettáncok, processziók, pl. a berzen-
cei ászlós tánc. Előfordul a gyertyával járt menyasszonytánc és 
menyecsketánc is, azonban a meny asszony fektető gyertyástánc e 
vidéken ismeretlen. Ezek mellett számos ügyességi, mutatványos 
és játékos tánc is előfordul a szokások keretében, amelyek célja a 
hangulat fokozása, pl. a különféle seprős és üveges táncok, a mo
zsártánc, a zsebkendős tánc, kisszék tánc, stb. E vidéken számos 
kalendáriumi ünnephez kapcsolódott táncos szokás, amely a tánc, 
illetve a gesztus fontosságát mutatja a hagyományos kultúra más 
kifejező eszközei - a zenei hang, a költészet, a színekben, formák
ban, anyagokban megjelenő tárgyi világ - mellett. 

A hagyományos táncokon kívül Somogy tánchagyományában 
jelentős helyet foglalnak el a polgári társastáncok, játékos táncis
kolás táncok, műmagyar táncok is (valcer, pulka /polka/, Hogy a 
csibe? stb.), ami a tánciskolák korai elterjedésével magyarázható. 

Somogy táncélete 
Somogy táncéletének fő jellegzetességét sajátos kétarcúsága, a 

régi, hagyományos és az új városias elemek keveredése, együtt
élése jellemzi. A tánciskolák itt már a XIX. és a XX. század for
dulóján megjelentek, s az 1900-as évek elején szinte nem volt 
olyan falu, ahol ne működött volna táncmester. A tánciskolás tán-
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сок azonban kevéssé zavarták az életerős hagyományos táncok 
népszerűségét. Inkább a tánckészlet gazdagodását és a hasonló ka
rakterű táncok (pl. a kanásztánc és a polka) közeledését idézték 
elő. Megjelentek a zárt helyen, főként a kocsmában tartott tánc
mulatságok, nagyünnepi bálok, de sok helyen megmaradt a vasár
nap délutáni játszók, spontán táncmulatságok szokása is. Szapo
rodtak a fúvós és vonós hangszereken egyaránt játszó parasztban
dák, de egy ideig még tovább éltek a hagyományos szóló hangsze
rek (a duda, a hosszifurugla, a szóló hegedű vagy a köcsögduda). 
Ez a bőség azonban az I. világháború, majd az egész országot súj
tó világgazdasági válság, s a II. világháború eseményeinek hatásá
ra fokozatosan megszűnt, s a néprajzi kutatás már sok helyen csak 
a táncos szokások emlékeivel találkozhatott. 

Somogy hagyományos táncéletének legegyszerűbb és a válto
zásokra legérzékenyebben reagáló táncalkalma a gyermekek tánc
mulatsága. A korpásbálat (Karád) illetve a csőcselékbálat (Berzence) 
főként télidőben, húshagyókor tartották. Ritkán maguk a 8-9 éves 
gyerekek álltak össze, de legtöbbször a szülők segítettek a gyerek
mulatság rendezésében. Citeraszóra vagy furulyára táncoltak, s 
tanulták a csárdást, a verbunkot, a polkát s a keringőt. Akinek 
nem állt rá a lába, az elbújt a pajtában és ott gyakorolt. Szennán 
az istálló volt a tánc gyakorlásának helye, s a seprű volt a táncos 
partner amíg a gyerekek nem bátorkodtak a nyilvános táncolásra. 
„Nehogy megtudják. Az volt a fontos, hogy tudott. Oda nem nagyon hív
tak senkit. Az olyan, aki már az istállóban ellátta a jószágot, a tíz-ti
zenöt esztendősek már próbálgatták. A lányok is egyik a másiktól próbál
ta, azoknál könnyebben megy jobban van rá hajlamuk. Aki jobban tud
ta, tanította a másikat: „öreganyám így szokta, nézd-e!" aztán feltette a 
fejérre, aki ügyesebb volt" - mesélte egy idősebb adatközlő az 1950-
es években. (MORVAY R-PESOVÁR E., 1954. 38. 51.) 

A változások hatására éppen a gyerekbálok tűntek el leghama
rább, s a tánctanulás eltolódott későbbre a felnőtt fiatalok fonóbe-
li mulatságaira, s a tánciskolák alkalmaira. 

A somogyiak legkedveltebb spontán táncalkalmai télen a fonó
házak, tollfosztók disznótorok voltak. Ősszel a kendernyomók, 
kukoricafosztók adtak alkalmat a mulatságra. Tavasszal a böjti já
tékokkal hajabokázóval (Simonfa, Zselicszentpál), erdőjárózással 
(Törökkoppány) szórakoztak, nyáron pedig a vasárnapi játszók je
lentették a társas szórakozást. 

Vízváron a fonók még az 1910-es években abbamaradtak. 
Berzencén viszont még az 1950-es évek elején is tartottak fonóhá
zat, azonban itt már nem fontak, csak a háznál rendezett kis mu
latságot nevezték így. Korábban míg a kendert maguknak kellett 
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feldolgozni egy-egy télen akár 30 háznál is volt fonó, (s ugyan
ennyi tánchely) Berzencén. Minden fonóháznak megvolt a maga 
közönsége. Már a 13-14 éves lányok és a 15 éves fiúk is eljártak a 
fonóba. Korábban itt is dudást fogadtak, s csak később jöttek di
vatba a cigányzenészek. Ha nem tudtak muzsikást fogadni, ma
guk játszottak a citerán, a tamburán vagy a harmonikán. Vasárna
ponként külön táncos összejöveteleket tartottak, amikor a lányok 
nem vittek rokkát. Ilyenkor megvendégelték egymást, s táncoltak. 
A költségek hagyományos megosztása szerint a lányok gondos
kodtak az ennivalóról, a világításról és a tüzelőről, a legények pe
dig az innivalót szerezték be, s a zenészt fizették. A legnagyobb 
fonóbeli mulatságok farsangkor, húshagyó idején voltak. 
(MORVAY E-PESOVÁR E., 1954. 43.) 

A nyilvános helyen, főleg kocsmában rendezett nagyünnepi 
bálok a XIX. és a XX. század fordulóján kezdtek elterjedni a so
mogyi falvak táncéletében. Először a falusi értelmiségiek és iparo
sok körében kezdett népszerűvé válni. Az 1910-es évek előtt 
pógárkgény, pógárlány nem igen tette be a lábát a kocsmai bálba. 
Idővel azonban fölengedett a bizalmatlanság, s a városi minták 
szerint rendezett táncalkalmak, s az azoknak megfelelő külsőségek 
és illemszabályok, a megfelelő módosításokkal gyökeret vertek a 

6. Egyes verbunk. Somogy-
apáti, Adorjánpuszta 1961. 
EF 151.603. 
Pesovár Ferenc felvétele. 

7. Páros kanásztánc „fogod-
zós". Somogyapáti, Adorján
puszta 1961. EF 151.601. 
Pesovár Ferenc felvétele. 

489 



8. Üveges verbunk. Szenyér, 
1952. EF 291. 065. 

parasztság táncéletében is. Somodorban például két báltípus ala
kult ki: a vegyes bálok és a rendezett bálok. A vegyes bálba bárki sza
badon elmehetett, öregje, fiatalja. így viszont rendszerint nem 
volt elég hely a táncra. Ezért rendezett vagy meghívó bálokat is ren
deztek, ahol a különféle korosztályok elkülönülve, névre szóló 
meghívó révén vehettek részt a bálon. A bálok egykor sokkal ko
rábban, pl. Vízváron már délben elkezdődtek. A tánc kezdetén 
csak a legények voltak bent a kocsmában, a lányok a kocsma előtt 
várakoztak, s időtöltésként karikáztak. A legények név szerint szó
lították be őket a kocsmaajtóban állva. „Még akkor nem volt ilyen ci
vilizált világ, a tánciskolák ideje előtt. Nem mondta a legény, hogy sza
bad kérném. Vagy mifene, hanem csak odament hozzá, megfogta a kezét, 
oszt azt mondta: gyere velem táncolni. Ennyi volt az egész. Nemigen for
dult elő, hogy nem akart menni a lány, mert ha már megfogta a kezét, ak
kor el kellett menni táncolni. " - mesélte egy idős csökölyi adatközlő 
az 1950-es évek elején. A táncot rendszerint a csárdással kezdték, 
azután következtek a polgári társastáncok (polka, keringő). A han
gulat emelkedése hozta azután magával, hogy sor került a ver
bunkra, a kanásztáncra és a seprűtáncra is. Nem volt törvénysze
rű, de a lányokat gyakran elkísérték a bálba az édesanyák vagy 
idősebb nőrokonok is, akik a fiatalok táncbeli viselkedésének éber 
őrei voltak. A bálok befejezésére korábban az esti harangszó, vagy 
a kanász elvonulása, vagy az éjjeliőr hangja adott jelet. Azonban a 
lányok hazamenetele a bálból nem jelentette a befejezést, mert 
ekkor vette kezdetét a duhajabb férfimulatság. Simonfán a férfiak 
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gyakran még hajnalban is verbunkoltak körben állva, csípőre tett 
kézzel vagy üveggel a kézben. Csökölyben, ha már megelégelte 
valaki a verbunkolást, zenével kísértette magát haza. így fogyott 
lassan a bál közönsége. A legféktelenebb báli mulatozások mindig 
búcsúkor és húshagyókor voltak. (MORVAY E-PESOVÁR E., 
1954. 44-46.) 

A családi élethez fűződő szokások 
Közöttük említést érdemel a komavedégség vagy komabál, amely 

a gyermekágyas asszonynak való ételhordás utolsó alkalmával 
csak asszonyok részvételével vagy a keresztelő napján, vagy azu
tán egy héttel, tágabb körben zajlott. A figyelem középpontjában 
a gyermek jövőjének és az édesanya egészségének rituális eszkö
zökkel való biztosítása volt. Ennek egyik eszköze lehetett alkal
manként a muzsikaszó és a tánc is. Csökölyben például előfor
dult, hogy disznótorral egybekötött valóságos kis lakodalmat tar
tottak ilyenkor. A rendezés elsősorban a keresztszülők, a komák 
feladata volt, de külön szakácsasszonyok is segítették őket. Az ün
nepi ebédre meghívták a legközelebbi rokonságot és egy-két ze
nészt. A reggelig tartó mulatságban főleg csárdást táncoltak. 
(MORVAY E-PESOVÁR E„ 1954. 51.) 

Ugyanezt a célt - a fiatal pár boldog jövőjének elérését szolgál
ták a lakodalom eseményei is, azonban itt a tánc sokkal inkább se
gítette az esemény emlékezetessé tételét, a társadalmi státusz 
szemléletes bemutatását és a szórakozást. A lakodalomnak, mint 
az egyik legtovább élő táncalkalomnak, szinte egyetlen fontos ese
ménye sem lehetett meg zene és tánc nélkül. Jellegzetes lakodal
mi rituális tánc volt e vidéken a gyertyás menyasszonytánc (főleg 
Buzsákon, Batén, Nagyberkiben, Karádon), amelynek egyik ko
rai följegyzését a Somogy vármegye monográfiájában találjuk 
1916-ból: 

„A bevonulás megkezdése előtt egy magasabb termetű menyecske két 
szál égő gyertyát a kezében magasan tartva, a szoba közepén táncolni és 
rikogatni kezd; ezalatt jönnek a bevonulók és a menyecskét körbefogják. 
Háromszori körülfordulás után ugyanazon a sorban, amint össze vannak 
fogódzva, leülnek az asztalhoz. (Míg a körülfordulatot csinálják, addig a 
legények igyekeznek a gyertyákat elfújni.) A gyertyák azt jelentik, hogy 
az ifjú pár egész életén át olyan vidám legyen, mint aminő vidámsággal 
a gyertyák égnek. " (ENDREI Á., 1916. 207.) Későbbi följegyzések 
szerint a gyertyás menyecsketánc Törökkoppányban a lakodalmi 
szertartások egyik legszebb mozzanata. Éjfélkor történik, amikor 
is a menyecskeruhába öltözött új asszonyt megtáncoltatják. Min-
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denki pördül vele egy rövidet a gyors csárdás zenéjére. A vőle
gény három gyertyával az ujjai között áll a táncosok mellett. Majd 
mikor már ő is táncolt az újmenyecskével, elfújja a gyertyát. 
(MORVAY E-PESOVÁR E., 1954. 206.) 

Ennél általánosabb, szinte egész Somogyban ismert volt a lako
dalmakban a gazdasszonyok tánca. Buzsákon vacsora után vagy a 
kontyolás alatt vonultak be a szakácsasszonyok tánclépésekkel a 
szobába. A kezükben lévő különféle főzőeszközökkel nagy zajt 
csaptak. Az asztalokról fölkapott üveget a fejükre téve mutatták 
be táncos ügyességüket kötetlen módon szórakoztatva a lakodal
mas népet. A tánc lényege a kásapénz gyűjtése volt „a főzés közben 
megégetett kezük gyógyítására". (MORVAY R-PESOVÁR E., 
1954. 206.) 

Elterjedt még a somogyi lakodalmakban a kígyózó sorban járt 
seprűtánc is. Vízváron, Szenyéren és Berzencén pl. a táncosok a 
seprőt tartó táncvezető után sorakoznak föl vállfogással kapasz
kodva egymásba. A kanásztánc lépéseivel haladnak kanyarogva a 
tánchelyen, miközben a táncvezető a seprővel igyekszik megütni 
a sorban mögötte táncolókat. Azok természetesen igyekeznek el
kerülni az ütést, s ez a konfliktus okozza a tánc féktelen hangula
tát. (MORVAY R-PESOVÁR E., 1954. 219-221.) 

A kalendáriumi ünnepek táncos mozzanatai 
Ezeket egyrészt magukban a rítusokban, azok mozgásos eleme

ként, másrészt pedig az adomyánygyűjtő szokások befejezéseként 
rendezett táncos mulatságok keretében találjuk. Különleges do
lognak számít a vidék északnyugati részén elterjedt bábtáncoltató 
betlehemes-játék, amelyben adadó nevű szereplő megtáncoltatja a 
betlehemi istállóban elhelyezett bábokat. (Balatonszentgyörgy). 
(SZACSVAYÉ., 1987. 117-140.) 

A farsangi deda-járás szerte Somogyban az egyik legvidámabb 
alkalom volt a maszkos alakoskodók táncának és tréfáinak bemu
tatására. Főleg férfiak járták végig a falut bírónak, kántornak, pap
nak, cigányasszonynak, vőlegénynek, menyasszonynak, világta
lan koldusnak, vagy medvének, gólyának öltözve a karácsonytól 
húshagyóig terjedő időszakban. A céljuk az volt, hogy adományt 
gyűjtsenek, s ennek fejében válogatott tréfákkal szórakoztatták a 
háziakat, s megtáncoltatták a háznép nőtagjait. Az emberformájú 
figurák méltóságteljes csárdást, vagy polkát jártak, míg az állatala-
koskodók szabadon ugráltak, bukfenceztek, szabadjára engedve 
jókedvüket. (MORVAY R-PESOVÁR E , 1954. 39-40.) 

492 



A XX. század eleji följegyzések megemlékeznek a lányok hús
véti falukerüléséről is. Ezt húsvét másnapján délután a lányok 
hosszú sorban összefogózva végezték (Zimány). Egy másik 
ugyancsak kedvelt tavaszi mulatság volt a májusfa kitáncolás. 
„Május elsején valamely kedvelt egyénnek (legtöbbször a bírónak) a háza 
előtt májusfát állítanak. Május vége felé egy vasárnap délután összeül a 
fiatalság és zene, énekszó és tánc kapcsolatában tartódik a májusfa ünne
pélyes kiemelése (fut)." (ENDREI Á., 1916. 207.) 

Egykor nem volt ismeretlen Somogyban a leányok pünkösdi 
falujárása, a pünkösdi királynéválasztás sem. Legtöbb emlék a 
cucorkajárással kapcsolatban maradt fönn, amely Endrei korai föl
jegyzése szerint így zajlott: 

„Egy 4-5 éves kis leányt felkoszorúzva két nagyobb leány kézenfogva 
vezet. Házról-házra járnak és éneklik A pünkösdbnek jeles napján...' 
kezdetű éneket, amely után a kis koszorús leányt felemelik s ezt kiáltják: 
Akkora kenderük legyen, mint a mi cucorkánkV A házbeliek azután to

jást, pénzt, kalácsot adnak nekik, amit egymás között megosztanak 
(Fonó). " (ENDREI Á, 1916. 207.) 

A Szent Iván-napi szokások egykori táncos elemeiről Bellosits 
Bálint századforduló kori följegyzését említjük: 

„Mozsgón (Somogy vármegye) a tűzgyújtást versenylovaglás előzi 
meg. A falu apraja-nagyja ünneplő ruhába öltözve jelenik meg a tágas 
vásártéren a huszonnegyedikét követő vasárnapon. A legények lóháton 
bokrétásan jelennek meg s versenyt lovagolnak. Célt tűznek ki s amelyik 
elsőnek ér be, az a legény köztük a vezér. A tüzet őgyújtja meg a mátká
jától kapott gyújtóval. Azután előlép az öregek egyike és rövid beszédben 
megdicséri a pozsgás, fürge legénységet. Majd táncra perdülnek s az elsőt 
a hős járja, csak intésére táncolhat a többi. Tánc után tüzet ugrálnak, me-

9. Pünkösdi királynéjárás. 
Horvátkút, 1927. 
RRMF3804. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 
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lyet hasonlóképpen a győztes kezd meg. Végül a leányok e napon napfel
kelte előtt szedett virágokból font koszorút tesznek fejükre, melynek virá
gaiból mátkájuknak is tűznek fel. " (BELLOSITS В., 1902. 76.) 

Amint a rövid összefoglalásból megítélhető, Somogy táncha
gyományának általános vonásai összhangban vannak a vidék ha
gyományos kultúrájának általános sajátságaival, s jól tükrözik a 
táj népének történeti múltját, társadalmi megosztottságát. 

Terjedelmi korlátok miatt nem volt módunk Somogy nemzeti
ségeinek tánchagyományát is részletesen bemutatni. Röviden 
csak annyit jegyzünk meg, hogy Karl Horak e vidék német tánca
inak jó ismerője Somogyot, mint gazdag német tánchagyomány
nyal rendelkező vidéket említi. A tánckincs gazdagsága mellett ki
emeli azt is, hogy táncaikban erős magyar hatást lehet megállapí
tani. (K. HORAK, 1938, PESOVAR E, 1983. 45.) A Dráva
menti horvát települések tánckincsének vizsgálata során Borbély 
Jolán szintén utalt a magyar-horvát táncbéli kapcsolatokra. 
(BORBÉLY J , 1962.) A lakócsai csizmaverős tánc kapcsán fölme
rült a somogyi magyarság és cigányság táncbéli együtthatása. E 
kérdések tisztázásához szükség lesz a horvát tánckutatók vélemé
nyére is. Ahogy a karikázó összefüggései, úgy ez a probléma is 
egy tágabb Pannon táncrégió keretében vizsgálható. 

Felföldi László 

10. Táncoló horvát lányok. 
Lakócsa, 1926. EF 56.990. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 
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GYERMEKELET, 
GYERMEKJÁTÉKOK 

Somogy megye településeit, lakóinak mindennapi életét, kul
túráját megismerni szándékozó olvasót fejezetünk a gyermekkor, 
a gyermekélet világába kalauzolja. A gyermekek játékainak bemu
tatásával pedig megyénk faluközösségeinek, a falusi társadalom 
kultúrájának jobb megértését kínáljuk. Tudjuk, népi játékaink 
hosszú időn át formálódtak, csiszolódtak. Megtaláljuk bennük 
mindazokat az értékeket, amelyeket a paraszti kultúrában fontos
nak, nélkülözhetetlennek tartottak, amelyeket a közösség elvárt 
tagjaitól, legyenek azok kicsinyített munkaeszközök, az állatvilág 
játék-másai, babák vagy játékfegyverek. 

Mióta és mit játszik a magyar ember? - teszi fel a kérdést a ku
tató. A mai sokrétű játék-tevékenység majd mindegyikére már 
félezer éve van írott adatunk. A játékok nemzetköziségét immá
ron senki sem vitatja. Nemzetközi méretű a gyermekfolklór is, 
mint ahogyan a gyermek gondolkodásának fejlődése is egyete
mes. (VOIGT V, 1995. 27-31., 1996. 13-23.) 

Fejezetünk természetesen nem a nemzetközi gyermekjátékokat 
és a világméretű gyermekfolklórt kívánja olvasóival megismertet
ni, csupán megyénk igen gazdag és viszonylag jól feldolgozott já
tékanyagát. Azt az anyagot, amelyet az eltérő történeti, földrajzi 
és társadalmi környezet hozott létre, és tett tipikusan somogyivá, 
illetve az adott falvak, települések játékkultúrájává. A helyi elne
vezések is a kisebb régiókban meghonosodott, kedvelt és alkalma
zott gyermekjátékokra utalnak. 

A játéktárgyak, eszközök megjelenési formái elsősorban funk
cionálisak. A célnak leginkább megfelelő anyag, szerkezet és for
ma mellett egyszerűek, könnyen és gyorsan elkészíthetők. Nem a 
díszítettségre, az esztétikumra törekednek, inkább a felnőtt (a ké
szítő) és a gyermek (a használó) fantáziájára építenek. Pótolják az 
általunk itt nem tárgyalt, olykor igen drága és nehezen megsze
rezhető, gazdagon vagy kevésbé díszített városi, polgári játékkész
letet. Ez akkor is igaz, ha a kivitelezés alapja, mintája olykor az 
előbbi. 

1. „Ló istránggal". Cserép
edény letört füle. Pátró. 
TGYM 64.25.1. 

2. „Csökölyi menyecske". 
Gönczi Ferenc gyűjtése 1923-
1926. RRM 3219-4. 
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3. „Faszekér", játék kiskocsi. 
Csurgó, 1940-es évek. 
VM 75.15.162. 

4. „Cekker", háncskosár. Pât
re. TGYM 71.54.1. 

5. „Kiskosár", vesszőkosár. 
Surd. TGYM 59.8.3.1-2. 

A játékok térben és időben meghatározottak. (NIEDER
MÜLLER E, 1990. 538.) A tárgyi játékokat elsősorban a szűkebb 
környezet kínálta anyagok (kő, sár, csont, növény stb.) szabják 
meg, másodsorban a felnőtt társadalom elvárásai, hagyományai, 
közösségi életének különböző megnyilvánulásai. A készítő és a 
játszó anyagi és társadalmi helyzete, a közösségben elfoglalt helye 
és szerepe, kora és neme, a cselekvés formája és tartalma befolyá
solják, meghatározzák a játék formáját. A játék szempontjából 
nem mindegy, hogy a játszó karonülő vagy serdülő; fiú vagy lány; 
egyedül vagy testvéreivel; korcsoportjával vagy a felnőttekkel; ki
sebb vagy nagyobb csoportban játszik-e. Legalább ilyen lényeges 
szempont, hogy a játék a gyermek testi erejére, ügyességére, szel
lemi tevékenységére utal-e, hogy énekes-táncos, szöveges vagy 
szöveg és dallam nélküli népi sportszerű játékokról van szó. Más, 
ha szabályokhoz kötött, és ha nem az. Nagy eltérések mutatkoz
nak az aprócska gyermek szórakoztatását, szórakozva tanítását, 
nevelését célzó, és a serdülőkori ismerkedő, párválasztó játékok 
között. Meghatározó a cselekvés, a játszás helye (ház, udvar, utca, 
tér, játszó, rét, legelő), ideje (hétköznap, ünnep, évszakok és nap
szakok változásai), a játszók száma, neme, a rendelkezésükre álló 
tárgyak, eszközök, kellékek, ismeretek egész sora. 

A gyermek a játék segítségével illeszkedik be az őt körülvevő 
társadalomba, a kicsik és nagyok világába, kultúrájába. Elsajátítja 
játékosan azokat a szabályokat, értékeket és normákat, azokat a vi
selkedési formákat, anyag- és tárgyismeretet, azt a szellemi gaz
dagságot és életmódbeli sajátosságokat, amelyek majd meghatá
rozzák felnőttként az egész életét, gondolkodásmódját. Hogy e ta
nulási, elsajátítási folyamat az elvárásoknak megfelelő, zökkenő
mentes legyen, gondoskodnak róla nemcsak a felnőttek, de a kor
társak is, irányító, szabályozó és ellenőrző szerepük révén. 

Pedagógusok és pszichológusok, sportolók és játékkutatók vall
ják, hogy a játék - elsősorban a sportszerű játék - a mozgás vágy 
kielégítésén túl bizonyos képességeket fejleszt: gyorsaságot, 
ügyességet, állóképességet. Előnyösen alakítja a játékosok érzel
mi, értelmi és akarati tulajdonságait. Hat a jellemre, például: bá
torságra, önuralomra, merészségre; kezdeményező-készségre, ön
zetlenségre nevel. Megtanít nem csak győzedelmeskedni, örülni, 
de veszíteni, fájdalmat és csalódást elviselni is. Tulajdonképpen 
felkészít a mindennapi élet eseményeink átélésére, megélésére. 
Az utánzás, az átélés lehetősége mellett a fantázia szabadon szá
guldhat. A gyermekjátékok birodalmában egyaránt zajlik munka 
- művészet - szórakozás. 

Magyarországon az első gyermekjáték-gyűjtemény Kiss Áron 
nevéhez fűződik (KISS A., 1891., 1984.), az első somogyi játékmo-
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nográfiát Gönczi Ferenc neve fémjelzi. A tanító, tanfelügyelő, 
néprajzos és múzeumalapító 1912-ben került megyénkbe és dolgo
zott itt haláláig. Bár Gönczi könyve csupán halálát követően, 1949-
ben jelent meg Somogyi gyermekjátékok címmel (GÖNCZI E, 
1949.), az általa összegyűjtött és feldolgozott anyag már 1937-ben 
nyomdakész állapotban volt. Erre a tényre utalás is történik a So
mogyi gyermek című munkája előszavában. (GÖNCZI E, 1937. 
8.) Úttörő volt ez a táji monográfiák sorában, kutatásai megelőzték 
Lajos Árpád és Kresz Mária e témakörben írt nagy jelentőségű 
munkáit is. (LAJOSA, 1940, 1957, KRESZ M, 1942, 1949.) 

Gönczi gyermekjáték-kötete nem volt előzmény nélküli. Har
mincöt év somogyi tartózkodása alatt bejárta a megye minden zu
gát. Tanfelügyelőként szoros kapcsolatot tartott fenn a megye ta
nítóságával. Már 1923-tól tizennégy éven át kérdőívvel, majd an
nak eredménytelenségét követően személyesen járta végig a me
gye városait, falvait. Helyszíni gyűjtései során - a terepmunka hat 
éven át tartott - nappal „tárgyakat kutatott", esténként pedig a 
helybeliekkel interjút készített. Megfordult magyarok, horvátok 
és németek között, gyűjtött katolikusoktól, reformátusoktól és 
evangélikusoktól. Okkal, hiszen a megye legtöbb községe vegyes 
lakosságú volt a század húszas-harmincas éveiben. „Egész Somogy 
megye tele van tűzdelve különböző nemzetiségű lakossággal... Vallásra 
nézve a nép a legtöbb községben 2-3 felekezetű: római katolikus, reformá
tus és ág. hitv. evangélikus. Izraelita kisebbség minden nagyobb községben 
van. " Somogy falvaiban önzetlen segítőkre talált (a falu oszlopai: 
lelkészek, tanítók, jegyzők segítették munkáját), akik nevét rend
re kötete előszavában fel is sorolja. (GÖNCZI E, 1937. 9-14.) 
Körútjaira elkísérte őt Gönyey Ebner Sándor, a budapesti Nép
rajzi Múzeum tudományos kutatója és fényképésze, aki pótolha
tatlan felvételeket készített a gyermeknevelés és szokások téma
körében. 

A Magyar Népzene Tára első köteteként, az ötvenes évek ele
jén megjelentetett Gyermekjátékok című, nagy összefoglaló já
tékgyűjteményben melyet Kerényi György rendezett sajtó alá és 
Kodály Zoltán előszavával jelent meg. (KERÉNYI GY, 1951.) 
Somogy 30 helységgel és 90 közléssel szerepel. A közölt anyag 
mintegy fele négy községből származik: 12 Szennából, 16 
Törökkoppányból, 9 Karádról és 7 Nemespátróról. (E kiadvány 
az 1880-1943 közötti időszak magyar játékanyagát tartalmazza 
majd ezer oldalon 1161 játékdallal.) De Hajdú Gyulának a hetve
nes évek elején publikált Magyar népi gyermekjátékok című 
könyve is magába foglalja a megyénkben gyűjtött anyagot. 
(HAJDÚ GY, 1971.) 

6. Hintaló formájú gyermek
szék. Barcs. DM 

7. Bölcső babával. Csurgó. 
VM 75.18.2. 

8. Bölcsőteknő, „zipka". Az 
1930-as években még használ
ták. Lakácsa. DM 84.56.1. 
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9. „Kisgyermek a bölcsőben". 
Törökkoppány, 1920. 
RRM F 3686. Gönyey Ebner 
Sándor felvétele. 

10. „A csecsemőt a földön rin
gatják". Potony, 1927. 
RRM F 3727. Gönyey Ebner 
Sándor felvétele. 

11. „Kisgyermek a mezőn". 
Somogy ácsa, 1927. 
RRM F 3744. Gönyey Ébner 
Sándor felvétele. 

Ilyen előzmények után kezdett a somogyi folklór gyűjtéséhez 
Együd Árpád, aki - több évtizedes munkássága során - többek 
között gyermekjátékokat is rögzített. (Bővebben erről SZAPU 
M., 1992., 1994.) Vikár és Gönczi példáját követve jeleskedett e 
témakörben is, gyűjtéseinek egy részét publikációiban közzétette. 
(EGYÜD Á., 1975, 1978, 1981. a, 1981. b , 1985. a, 1985. b.) 
Együd távlati célja egy önálló somogyi játékmonográfia elkészíté
se volt, amelyet azonban korai halála megakadályozott. Hagyaté
kát, életművét - Göncziéhez hasonlóan - a megyei múzeum őrzi. 
Az Együd-hagyaték Hangzóanyagában majd 600 gyermekjáték, 
illetve játékváltozat található, elsősorban játékdalok, kiolvasok, al
tatók és sportszerű népi játékok. 

Gönczi és Együd gyűjtési körülményeiről keveset tudunk. 
Gönczi a „földműves nép gyermekeire vonatkozó" adatokat vette 
számba, és „ősi, eredeti hagyományokat" talált. ,Jiz iparosok, kereske
dők s egyéb úriosztályszámba menők" anyagát egészen „nemzet
közinek" vélte. Együd magnetofonnal járta a vidéket, és mindent, 
amit csak lényegesnek tartott, megörökített. Őt elsősorban - mint 
egykori testnevelő tanárt - a népi sportszerű játékok érdekelték, 
melyeket feldolgozott, és Csurgón - tanítványai körében - a gya
korlatban is alkalmazott. Az ötvenes évek Magyarországán az el
sők között járt példamutatásával. 

Napjainkra egyre nőtt az igény egy olyan gyermekjáték kiad
vány iránt, amely óvodák, iskolák, szülők és pedagógusok, a játé
kosan sportolni szerető közösségek kezébe adható. Megyénk gaz
dag játékanyaga, és a már rendelkezésre álló, kidolgozott játék
rend (LÁZÁR K, 1990. 544-647.) ösztönzően hatott a kutatóra. 
A szerző - száz év távlatából - egyetlen kötetben összegezte a so
mogyi énekes-táncos, szöveges, mozgásos és sportszerű népi játé
kokat. (SZAPU M, 1996, 1999.) 

Fejezetünk a továbbiakban Somogy megye gyermekeinek já
tékkincsét, tárgyi és szellemi anyagát mutatja be - a terjedelem 
szabta korlátok miatt - meglehetősen vázlatszerűen. Itt jegyezzük 
meg, hogy e gazdag játékanyagnak csupán a töredékét játszották 
egy-egy alkalommal a gyermekek. Munkánkban számolnunk kell 
továbbá azzal a ténnyel is, hogy mind a játékkészletek, mind a já
tékközösségek folytonosan változtak az idők során. 

A somogyi gyermek életéről a századelőn Gönczi Ferenc mun
kássága ad átfogó képet. A kutató - gyűjtései során - több gyer
mekélettel kapcsolatos területet is érintett. A gyermekáldás kap
csán mindenekelőtt az egyke problémaköre foglalkoztatta. Az 
„egykerendszer" okát a birtokok feldarabolásának megelőzésében 
látta. Az egyke ideológiai hátteréül az a hiedelem szolgált, misze-
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rint a magzat elemésztését mindaddig nem tartották bűnnek, 
amíg az anyja hasában meg nem mozdult. A terhes anyát előírá
sok és tilalmak vették körül, melyek betartását a szűkebb és tá
gabb környezet egyaránt szigorúan felügyelte és számon kérte. 

Az anya - a bábaasszony és nőrokonai jelenlétében - otthon -
a földön fekve, esetleg guggolva vagy ülve - szülte meg magzatát. 
(A tanult bábák már csak az ágyban szülést engedték meg.) Az el
sőszülött gyermek nemét illetően a fiúk mindig is elsőbbséget él
veztek. A gyerököt értékesebb munkaerőnek tartották, mint a 
lányt, ő vitte tovább a család nevét, folytatta a gazdálkodást a szü
lőktől örökölt vagyonon. A falvak lakói mindenekelőtt a születen
dő gyermek jó testi tulajdonságaira - erő, egészség - fektettek 
nagy hangsúlyt, melyeket különböző praktikákkal, babonákkal is 
befolyásolni véltek. 

A csecsemő fürdetése teknőben történt, az első fürdetést fal-
vanként eltérő, de hosszú idő óta meghonosodott szokások övez
ték. Az újszülöttet többhónapos koráig pólyába tették. Karját és 
lábát bokáig fáslipelenkába tekerték, hogy végtagjait össze ne dör
zsölje. A külső fáslit pedig olyan erősen tekerték nyaktól lefelé a 
csecsemőre, hogy annak csak a feje mozgott. „Olyan egyenesen ál
lott, akár a fadarab. " Az újszülött helye - amíg bölcsőbe nem ke
rült - az ágy volt, az ún. gyermekágy vagy boldogasszony ágya. A 
szoba sarkában, sátorszerűen, lepedővel körülvett ágyat 6-7 hétig 
különböző óvószerekkel is őrizték a gonosz ellen. Ahogyan idő
ben napjaink felé haladunk, az anya mind kevesebb időt töltött a 
gyermekágyban. 

A gyermekágyból a csecsemő az ún. pólyateknőbe vagy bölcsőbe 
került. A talpas vagy rengőbölcsőt megelőzően - a múlt század kö
zepéig (a szegényebb sorsú családoknál és a Dráva-menti horvá
toknál még tovább is) - Somogyban általános volt a rozsszalmá
val kibélelt, lepedővel leterített, szalmazsák fejpárnával elkészí
tett, két-három vászonnal letakart pólyateknő. Helye az ágy alatt, 
esetleg két összetolt széken, illetve az ún. rengőszéken volt Ez 
utóbbi nem más, mint egy másfél méter hosszú karosszék, 
karospad, amelynek háta a pad mindkét szélére átcsapható volt. 
Pólya nélkül karosszékként szolgált az ágy mellett. 

Apólyateknőt - amely nappal a földön volt - egy madzag segít
ségével, lábbal ringatták; a bölcsőt kézzel. (9-10. ábra) Dologidő
ben az anya magával vitte pólyás gyermekét a mezőre is. A még 
ülni, járni nem tudó gyermeket árnyékba vagy árnyékos mélye
désbe helyezték egy nagyobb gyermek felügyelete alá. (11. ábra) 
Árnyékot adott még a kocsi, esetleg egy lepedő, kendő, abrosz 
vagy egy felsőszoknya. Az ágakra terített árnyékolók helyébe 

12. „Kisgyermek az állószék
ben". Kéthely, 1927. 
RRM F 3818. Gönyey Ébner 
Sándor felvétele. 

13. „Gyermek tolókocsival". 
Lakócsa, 1927. RRM F 3704. 
Gönyey Ébner Sándor felvéte
le. 

14.Járóka, „gyermekjártató". 
Csurgó. VM 77.39.2. 
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15. „Drávamenti kis horvát 
leányok étkeznek. " Lakócsa, 
1930-as évek. RRM F11980. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 

később az esernyő lépett. A már ülni tudó gyermek - kikerülve a 
teknőpólyából, illetve a bölcsőből - szabadon mozgott a felnőttek 
körül. Amennyiben mozgását korlátozni akarták, állókába, álló
székbe tették. (12. ábra) A járás gyakorlására szolgáló eszköz az 
ún. forgó vagy keringöíő volt. Azt a szoba közepén helyezték el 
úgy, hogy a földtől a mestergerendáig karvastagságú, gömbölyű 
fát feszítettek ki, amelyhez ív alakú befogót erősítettek. Ebbe a be

fogóba került a járni tanuló gyermek. (16. ábra) Ugyanezt a célt 
szolgálta a gyerökjárkálou, amely tulajdonképpen egy háromkere
kű tolókocsi volt. (13-14. ábra) Később az ún. karikásra készített 
gyerekjárkáló jött divatba, amely már öt keréken forgott. 

A két-három éves gyermek fekvőhelye a kiságy mellett helyen
ként az ún. supedli-ágy volt Azt nappal az ágy alatt tartották, éjsza
kára pedig a lábakra szerelt „karikák'''' segítségével kihúzták az ágy 
elé. Néha három-négy gyermek is aludt rajta. (16. ábra) 

16. „Kisgyermek a keringoben 
(vrtulka)". Potony, 1927. 
RRM F 3729. Gönyey Ébner 
Sándor felvétele. 
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A kisgyermek szoptatására nagy hangsúlyt fektettek. Ideje nem 
volt kötött. A elválasztás általában a gyermek egy éves korára te
hető. A kisgyermek 4-6 évesen már az anyja ölében ülve evett. 
Hat éves koruk után - elsősorban a sokgyermekes háztartásokban 
- a gyermekek a felnőttektől elkülönítve étkeztek a földön vagy a 
küszöbön, ülve esetleg állva. Máshol kisszéken, gyalogszéken ülve, 
egy nagyobb fatálból közösen ettek. (15. ábra) 

A kisgyermekre otthon apróbb feladatokat bíztak. Az iskolás
kort megelőzően a lányok a konyha körül segédkeztek, és a kiseb
bekre vigyáztak. Az öt-hat éves fiút az apa már kivitte a határba, 
a mezőre. Rájuk bízták az apróbb állatok őrzését. A gyermekek ál
talában a szülők foglalkozását választották, így a fiúgyermeket is 
a földműves munkára oktatták. Játékként a felnőttek gazdasági 
eszközöket készítettek számukra. A kilenc-tíz éves gyermek már 
gyomlált, burgonyát, répát, kerti veteményt szedett. A felnőttek
kel együtt részt vett a szántásban, az aratásban, a trágyahordás
ban, tanítgatták őt kaszálni, kapálni. A lányok a konyhában tanul
ták a felnőttek munkáját: sepertek, tüzet raktak, asszonyi teendőkkel 
foglalatoskodtak. A tizenkét életévét betöltő gyermek, kimaradva 
az iskolából, már „rendesen hozzálátott a munkához". A szegényeb
bek ekkor szegődtek el napszámba. 

Gönczi Ferenc a „gyermekek testi, lelki és erkölcsi gondozásán, neve
lésén" túl két és félszáz községből többszáz gyermekjátékot is pa
pírra vetett. Egykori munkatársa, Z. Soós István festőművész el
készítette 104 gyermekjáték illusztrációját, melynek sajnos nyo
ma veszett. 1949-ben megjelent iátékmonográfiájába Gönczi már 
bedolgozta természetesen Kiss Áron somogyi vonatkozású anya
gát éppen úgy, mint a megyénkben, Hetesen született nagy előd, 
a kortárs Vikár Béla 1890-es gyűjtéseit. (VIKÁR B , 1905.) 

„A gyermeki tevékenység egyik kedves oldala a játékszerek készítése" -
véli Gönczi. A gyakran titokban gyakorolt tevékenységhez, a fú
ráshoz, faragáshoz, ekecselődéshez meglepő találékonyság és kéz
ügyesség szükségeltetett. „A játékszerek készítése a gyermek korával, 
lelki fejlődésével s kézügyességével tökéletesedik". (GÖNCZI E, 1937. 
188-192.) A somogyi gyermek játékkészlete olyan változatos volt, 
akárcsak a környezete. Ezt bizonyítandó, maga Gönczi 
1923-1927 között a somogyvármegyei iskolák tanulóitól számos, 
a gyermekek maguk készítette játékot, játékszert vett a múzeum 
számára. 1933-ban színes tollrajzokat, táblákat készített azokról. 
A húsz táblán összesített 310 játéktárgy anyagának többsége fa, 
rongy, kisebb részt papír és szalma. Még további 77 játék szerepel 
a nyilvántartásban Gönczi gyűjtéseként, de ezekről már nem ké
szült rajz. A játékok zöme „csak a legszokottabbakból való", а gyűjtő 

17. Játébzék kukoricaszárból. 
Barcs. DM B-90.26.1. 

18. „Kukoricababa". Pátró. 
TGYM 71.92.5. 
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megjegyzése szerint. Gazdasági eszközök, ház körüli szerszámok, 
evőeszközök, fegyverek és hangszerek, állatok és rongybabák kép
viselik az egyszerű parasztember mindennapi életét, munkáját, 
környezetét. (19-21. ábra) 

Századunk második felében Knézy Judit, Kerecsényi Edit és 
Kapitány Orsolya gyűjtöttek játékszereket a megyében. Jelentő
sebb gyermekjáték-anyag került a múzeumba önkéntes gyűjtők, 
múzeumbarátok közreműködésével Somogyszentpálról, Török-
koppányból, Pogányszentpéterről, Berzencéről, Szántódról, 
Lakócsáról és Balatonszentgyörgyről. A gyermekviselet anyaga is 
gyarapodott. Szép pályamunkák születtek a megye több községé
ben - pl. Homokszentgyörgyön, Vörsön, Szennán, Bizén, 
bábodon, Szabadiban, Nagyberkiben, Csákányban, Kutason, 
Kapolyon, Somogyudvarhelyen, Felsőmocsoládon, Buzsákon, 
Szőcsénypusztán, Zamárdiban és Kaposváron. A lábodi és a ba
latonszentgyörgyi anyag nyomtatásban is megjelent. (MIKE 
GY.-SIMON J , 1976.) A Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjte
mény és több tájház is számos gyermekélettel kapcsolatos tárgyat 
mutat be. A megyei múzeum játékanyagát - melynek egy jelen
tősebb hányadát kiadványunkban rajzos ábrák szemléltetik - jól 
kiegészítik a barcsi, a csurgói és a marcali múzeumokban őrzött 
somogyi játékok. Különösen szép az egykori Somogy területéhez 
tartozó nagykanizsai Thury György Múzeum megyénkre vonat
kozó játékanyaga, amelyeknek csupán töredékét tudjuk színes fo
tóinkon közkinccsé tenni. 

A játékok zöme nem köthető elsősorban bizonyos vidékhez 
vagy népcsoporthoz, inkább a kedveltség foka irányadó. (KATO
NA I., 1979.) Inkább helyhez és időjáráshoz, mint alkalomhoz kö
töttek. Gyermekkorban egy-két év már nagy korkülönbségnek 
számít. Az ölbeli csecsemőt néhány hónapos kortól énekelve al
tatják, néhány soros mondókával vigasztalják, szórakoztatják. A 

502 

19. Válogatás a Rippl-Rónai 
Múzeum Néprajzi Gyűjtemé
nyének gyermekanyagából. 
I. fűrész, 2. fűrészbak, 3. fa
ragószék, 4. sulyok, 5. talics-
ka, 6. fonott kosárka, 7. sor
jelölő gereblyék, 8. létra, 9. sa-
roglya, 10. balta, fejsze, 
II. kalapács, 12. kettes járom, 
13. cséphadaró, 14. ásók. 
Ambrus Edit rajza alapján. 



20. Válogatás a Rippl-Rónai 
Múzeum Néprajzi Gyűjtemé
nyének gyermekanyagából. 
1. sarokpad, 2. támlás szék, 
3. szék, 4. asztal, S. ládika, 
6. babák, 7. seprűk, 8. persely, 
9. edények. 
Ambrus Edit rajza alapján. 

szórakozás mellett a beszéd elsajátítása is cél. A két-három éves 
gyermek már utánozza a felnőtteket. E korosztály gyermekei még 
szívesen játszanak együtt, főként a természetben található eszkö
zökkel, bár a nemek közötti eltérés a játékban elég korán megmu
tatkozik. Öt-hat éves kor előtt játékközösségek még ritkán alakul
nak. A leányok korábban kezdik, és később hagyják el az énekes
táncos játékokat (5-12 éves kor között), a fiúknál ez 6-8 éves kor
ra tehető. A fiúk igen kedvelik a mérkőző csapat- illetve sportsze
rű játékokat. A labdajátékok egy része vegyes csoportokban zajlik. 

Az egyéni játékokat a gyermekek hét közben is játszották, de 
ún. játszók inkább szombaton, vasárnap voltak. Rossz időben a 
szoba, a gazdasági helyiségek, jó időben az utca, a rét, a játszótér 
adott helyet a játékosoknak. Az állandóan változó gyermekfolkló
ron belül a hagyományos énekes-táncos játékok szerepe csökken, 
helyükbe iskolás vagy idegen eredetűek lépnek. Visszaszorultak a 
hagyományos sportszerű, főként pásztori eredetű játékok, helyü-

21. Válogatás a Rippl-Rónai 
Múzeum Néprajzi Gyűjtemé
nyének gyermekanyagából. 
1. mosója, 2. mángorló, 3. ás-
pa vagy motolla (afonálgom-
bolyítására), 4. gereben (a 
kender fésülésére), 5. kender
vágó, 6. kendertiló, 7. melen-
ce, 8. teknő, 9. mozsár, 10. fo
nott kosárka, 11. gyúródeszka, 
12. nyújtófa, 13. evőeszköz 
tányérral és pohárral, 14. sü
tőlapátok, lS.pemet, 16. szén
vonó, 17. evőeszközök fából, 
18. vasalók. 
Ambrus Edit rajza alapján. 
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22. „Kocsi". Gyalulatlan fe
nyőből házilag készült szekér, 
kerekei félbe vágott cérnaor
sók. Csurgó. VM 

23. „Szőrlabda". Pogány -
szentpéter. „Rongylabda". 
Pátró. Az előbbi inkább a fi
úk, az utóbbi főként a lányok 
játékeszköze volt. 
TGYM 72.58.8., 71.55.1. 

-

24. Gesztenyéből készült já
tékfigurák. Marcali. 
MVHM79.7.20., 79.7.25-30. 

ket a modern labdajátékok veszik át. Megnőtt az iskolás eredetű 
szobai játékok közkedveltsége, különösen a kitalálós vagy a beug-
rató-nevettető típusok népszerűsége. (KATONA I., 1979.) 

„Mihelyt a gyermek járni kezd, már húzogat valamit maga után, ha 
mást nem, egy madzagra fűzött fadarabot, karikát, edénydarabot" - írja 
Gönczi. (GÖNCZI E, 1937. 190.) Később pedig már maga készít, 
farag egyszerűbb tárgyakat. 

A szakirodalom funkcionális szempontból megkülönbözteti 
egymástól a játékszereket és a játékeszközöket. Az utóbbiak 
ugyanis önmagukban alkalmatlanok a játékra, és a velük való já
ték csak meghatározott szabályok szerint zajlik. Ilyenek például 
az ügyességi és sportjátékok eszközei (ütők, botok, fagolyók stb.). 
A játékszereknek számtalan változata, formája, csoportja, típusa 
van. Anyagunk Lázár Katalin felosztását követi. (LÁZÁR K., 
1990. 545-560.) 

A századforduló, századelő parasztgyermekei körében városi, 
gyári eredetű, polgári ízlést tükröző játékot nem találunk. A játék
szereket a gyermekek maguk, vagy számukra szüleik, testvéreik 
készítették. De játékszer lehetett egy természeti tárgy is, amelyet 
nem, vagy alig kellett átalakítani. Ilyen volt például a fű, a falevél, 
a virág. A pitypang virágát elfújták, a levéllel csattogtattak. A bo-
gáncsból bútor készíthető, a cseresznyéből fülbevaló. Friss szal
mából gyűrűt, láncot, karperecet fontak a lányok. A lánc, a koszo
rú elkészítéséhez a mezőn búzavirágot, pipitért, gyermekláncfü
vet szedtek. A fiúk tavasszal, falevéllel vagy rozs szárával sípoltak. 
Kedvelt szórakozásuk volt az ürgeöntés, az így fogott állat lábára 
madzagot kötöttek. A szarvasbogarat cérnával „fogták be". 

A somogyi eszközös játékok egyik csoportját a tárgy készítő já
tékok alkotják. Az országosan elterjedt játékszerek kevés helyi sa
játosságokat mutatnak. A játékszerek olyan tárgyak, melyekhez a 
gyermeknek személyes kapcsolata alakul ki, olykor a játszótársat 
is helyettesíti. A tájra, közösségre jellemző jegyek a környezet-ad
ta anyagban jelentkeznek. A szerepjátékokban a lányok játékbú
toraikkal, konyhaeszközeikkel a ház asszonyát, a fiúk gazdasági 
eszközeikkel, szerszámaikkal inkább a ház urát utánozzák. Az 
utánzó játékszerek tulajdonképpen a szerepjátékokban fordulnak 
elő. A gyermek otthoni környezetét mintázta meg: homokból 
vagy sárból házat épített, kenyeret és pogácsát sütött. Kukorica
csutkából készült a kút, az istálló, a disznóól - a hidas. Homok és 
kavics volt az ételek alapanyaga, fűszere, a boltos árukészlete. 

Az ügyesebb kezű fiúk fúrtak, faragtak; a lányok szőttek, varr
tak és hímeztek. Fából készültek a fiúk gazdasági eszközei, szer
számai: a kapa, ásó, gereblye, fűrész és fűrészbak, létra, saroglya, 
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balta, fejsze, járom, cséphadaró, talicska. (19. ábra) A tíz-tizenkét 
éves fiúk már el tudták készíteni. Öt-tíz éves lányok játékkészle
tébe a konyhai sütés, főzés, mosás eszköztára is beletartozott. A 
kukorica címerét összekötözték, így készült a söprű. Kicsi bot
nyélre kukoricalevelet kötöztek, ez volt a sütés eszköze, apemet. 
Volt még szénvonó, sütőlapát; a mosáshoz fából kifaragott mosófa, 
mángorló, teknő; a kender feldolgozásához tiloló, kendervágó, fésü
léséhez gereben, a fonál gombolyításához motolla. A konyha esz
közkészletéhez tartoztak a vesszőből font kosárkák, gyúródeszkák 
és nyújtófák; az evőeszközök, tányérok és poharak. (21. ábra) 

A fiúk kedvelt állatfigurái a legkülönbözőbb anyagból és tech
nikával készültek. Megformálásuk nem ütközött nehézségbe, hi
szen az állatokat jól megfigyelhették otthon vagy a legelőn. Kevés 
eszközt igényelt az ún. lovasjáték, amelyben fiúk alakították mind 
a kocsis, mind a ló szerepét. A kócból készült gyeplőt a lovat ala
kító fiú nyakába vetették, majd hónalja alatt azt hátravezették 
egészen a kocsis kezéig. A nádparipa pedig nem volt más, mint egy 
nádszál (petrencerúd, seprőnyél, faág) megülése, meglovaglása. 
Kukoricaszárból, cirokból, burgonyából, tökből, makkból és gesz
tenyéből készültek az állatok. Spirálisan kivágott keménypapír 
volt a kígyó teste. A kicsik legegyszerűbb kinti játéka a madzagra 
kötött rossz lábas volt. Ezt húzták maguk után a porban. Ezzel a 
gyerek egyedül is eljátszott. A cserépedény letört füle volt a ló, a 
kisfazéké a csikó. Madzag vagy szíj darab volt az istráng. (1. ábra) 

A lovakat, ökröket a kocsi, szekér elé illesztették. A járművek 
(22. ábra) egyik csoportja az állatfigurákkal együtt készült. Az 
egyszerűbb szekereket kukoricaszárból, a bonyolultabbakat cér
nakarikából és fából készítették el. Gyufaskatulyából kiskocsi, vo
nat készült; hengeres fenyő- vagy égerfából két- vagy négykerekű 
szekér. Kukoricaszár volt a tehénfogat, az iga, a borona, a szekér 
alapanyaga, de készítettek belőle gémeskutat, itatóvályút, pólyás 
babát, bölcsőt és különböző emberalakokat is. (25-26., 42. ábra) 
Éles bicskával a csutaállatokhoz a kukoricaszár kemény, fényes kül
ső részéből egyforma szélességű és hosszúságú lemezeket, pálci
kákat vágtak ki. (A pálcikák hossza kb. 5-6 cm, szélessége 3-5 mm 
volt, az állatokhoz szükséges lemez hossza 10-15 cm.) A szárdara
bokra bicskával kis lyukakat fúrtak, abba illesztették a pálcikából 
készült lábokat, szarvakat és farkakat. 

A lányok rendszerint babáztak, vagy rongy- illetve szőrlabdá
val labdáztak. A rongybaba váza két kis fadarab volt kereszt alak
ban összekötözve, amelyet ronggyal körbetekertek. A feje is 
rongyból készült, arra szemet rajzoltak vagy pamutszálból szem
öldököt, szemet, szájat és orrot varrtak a fejre. A „körülkötött" 

25. „Csuhébaba". Csuhé, nap
raforgó- és kukoricaszár fel
használásával készült fiúba
ba. Marcali. 
MVHM 79.7.48. 

26. „Csutkababa". Kukorica
csutkából készült lány „fonott 
hajjal". Marcali. 
MVHM 79.7АО. 
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27. Rongybaba. A viseletbe 
öltöztetett babát helyi lakos 
készítette 1974-ben. Lakócsa. 
RRM 75.23.3. 

28. Rongybaba, „ember". 
Babodi Sándorné készítette 
19 73-ban. Somogyszentpál. 
RRM 73.4.2. 

rongylabda házilag készült úgy, hogy színes gyapjúfonállal be
hurkolták, ronggyal nagyon keményre kitömték. Nem volt egé
szen gömbölyű. A szőrlabda elhullajtott marhaszőrből volt. A 
megnedvesített papírból gombócot formáltak, azt belehengergették 
száraz bogáncsba és marhaszőrbe. (23. ábra) Ha főzőcskéztek, a 
„ételt közösen fogyasztották el". A számokat ismerő gyerekek boltost 
játszottak, ahol papírfillérekkel fizettek az „áruért". 

Bármi is volt a játék anyaga, eszköze, a játszást mindig meg
előzte a ház körüli munka. A felnőttek mellett a gyerekek vizet 
húztak, fát hordtak, söpörtek, kukoricát morzsoltak, állatokat 
etettek. A lányok libát őriztek, a fiúk tehenet legeltettek. A kony
hában a lányok segítettek, vasaltak, takarítottak, a kisebbeket für
dették, vigyáztak rájuk. A már iskoláskorú lányok otthon tanulták 
meg a szövés, a fonás, a hímzés és a varrás fortélyait, ellesték az 
idősebbek mozdulatait, fogásait. Először zsebkendőn, kisebb terí
tőn próbálták ki tudásukat, majd később fal védőt is hímezhettek. 
A fiúkat édesapjuk tanította az állatok gondozására. Tavasszal csa
lánt szedtek a libáknak, kacsáknak, a nagyobbak szecskát vágtak, 
udvart, utcát takarítottak. Játékra, szórakozásra vasárnap jutott 
több idő. 

A víz közelében élők nyáron fürödtek, télen korcsolyáztak, fa-
kutyáztak. A korcsolya fából készült, talpába két drótszálat építet
tek be. Felcsatolták a lábbelire, és két bot segítségével lökdöstek 
tovább magukat a jégen. A fakutya szántalpakra szerelt székféle 
volt, a benne ülő itt is bottal lökdösve magát haladt előbbre. 

Nagy múltra és változatosságra utalnak az emberfigurák, ezen 
belül is a legkülönbözőbb anyagból készült babák (rongy, fa, ku
koricacsutka, kukoricacsuhé, mákfej). Szemben a polgári ízlést 
tükröző, gyári eredetű játék babákkal a lányok játékszerét igen 
egyszerűen készítették el. A megyei múzeum sok szép, felújított, 
népviseletbe öltöztetett babát őriz. (2., 27-28. ábra) A pólyás ba
ba alapanyaga kukoricaszár, bot és rongy volt, de kukoricaszárból 
készült a bölcső is. Szalmából is készítettek maguknak a lányok 
babákat, női alakokat, bölcsőt. A kezdetleges babákat később a vá
sárokon, búcsúkban, boltban vett játékok váltották fel. A nagyobb 
lányok hulladék anyagból, rongyból varrtak babaruhát a bolti ba
bákra. 

Az embert utánzó, mechanikusan mozgatható bábuk inkább a 
fiúk játékai voltak. Leggyakoribb figurák ezek közül a katona- és 
a „pojácli"-alakok, amelyek papírból, fából készültek, s amelyeket 
kiszíneztek. Ilyen bábuk a Gönczi-hagyaték fűrészelő cenebabái, 
paprikajancsijai, melyeket madzaggal és „lófarkszőrrel" húzogattak, 
így a bábuk egyes testrészei mozgásba jöttek. (29-33. ábra) Szá-
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zadunk folyamán pedig - a hivatásos bábosok hatására - a bábjá
tékok is megjelentek a gyerekjátékok között. 

Töklámpához a fiúk egy nagyobb tök fejét levágták, a belét ki
kaparták, és szemet, orrot, szájat vágtak az „arcrà". A „halálfejbe'1'' 
sötétedés után egy égő gyertyát tettek, ijesztgetve így a felnőtte
ket, mindenekelőtt a lányokat. A papírsárkányokat a röptetők kö
zé soroljuk, amelyet elsősorban ősszel és tavasszal készítették a fi
úk. A váza nádból volt, a teste papírból. Papírból még különböző 
figurákat hajtogattak a gyerekek (például a sótartót, hajót, inget, 
gatyát, madarat, csákót, csónakot), de a papírhajtogatás már isko
lai tananyag volt. 

A fantáziát erősen megmozgató harci játékok voltak a fegyve
rek. Bürökből vízipuska, idősebb, vastagabb bodzafából kócpuska 
készült. Az előbbibe felszívott vízzel 5-10 méterre is el lehetett 
„lőni', az utóbbiból a kócgolyó legalább 10-15 méter távolságra 
repült ki. A krumplipuska az előzőek elvén működött, csak kisebb 
volt. A lövedék burgonyaszeletből készült, a cső lúdtollból, toló-
kája fából. 5-6 méterre is ellőtt. Harci eszköz volt még a fakés, a 
fakard, a tőr, a szuronyos puska, a fapuska, a revorver. (34-35. áb
ra) A kulcspuska, a durrantó nagyméretű lyukas pincekulcsból ké
szült. Főként karácsony estéjén durrogtattak vele a gyerekek, ve
tekedve a pásztorok ostorával. A puskák a háborúsdi szükséges 
kellékei voltak. Anyaguk különbözött ugyan, ám lényegében egy
azon elven működtek: csövükből lövedéket röpítettek ki. Rendkí
vül kedveltek voltak még a különböző célzó és hajító fegyverek. 
Az íj és a nyíl készítéséhez a kissé vastagabb mogyorófabot két vé
gét félkör alakúra meghajlították és összekötötték. Vágtak hozzá 
nyílvesszőt - vesszőből vagy nádból -, melyet a kifeszített húrba 
illesztettek. Veszedelmes fegyver volt. Lábodon komoly művelet
nek számított az íj készítése. Csak különösen ügyes fiúk boldogul
tak vele. Levágtak kb. egy méter hosszú kőrisbotot, a héját lehán
tották, majd forró vízbe tették. Ha a fa kiázott, meghajlították, és 
ívesen megkötötték. Ezt követően egy hétig marhaganéjban tar
tották, így érlelték a fát. Majd forró vízben ismét lemosták, a ma
dzagot kicserélték. A nyilat nádból készítették faheggyel. Csak 
úgy készülhetett jó fegyver, ha a szigorú előírásokat betartották. 

A csúzlit tiltották, balesetveszélyes volt. Éppen ezért, vagy en
nek dacára a fiúk előszeretettel használták. Verebekre vadásztak 
vele. Egy ágasfára gumit erősítettek, cérnával jó erősen megkö
tözték. A bőrdarabba kavicsot tettek, kifeszítették, majd hirtelen 
elengedték. A parittya kitűnő dobóeszköz volt. Úgy működött, 
hogy a bőrdarabra kötött egyik madzagot a mutatóujjra tekerték, 
a másik szárát a hüvelyk- és a mutatóujj közé szorították. Több-

29. „Huszár lovon". Mecha
nikusan mozgatható bábu. 
Gönczi Ferenc gyűjtése 
1923-1927. RRM 

30. „Ló". Mechanikusan moz
gatható bábu. Gönczi Ferenc 
gyűjtése 1923-1927. 
RRM 3214-6. 
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31. „Madár". Mechanikusan 
mozgatható bábu. Gönczi Fe
renc gyűjtése 1923-1927. 
RRM 3217-14. 

32. „Fűrészelőcenebeba". Me
chanikusan mozgatható bábu. 
Gönczi Ferenc gyűjtése 1923-
1927. 
RRM 3218-2. 

szőr körkörösen meglóbálták, majd a madzagot elengedték. A 
bőrdarabba tett kő messzire repült. Néha a parittya kőtartója vá
szonból készült. 

A hangszerek - Gönczinél „zeneszerek"- közé számos játékszer 
tartozik. Általánosan elterjedt a zúgattyú vagy brúgattyú, bungaló. 
Ha egy deszkadarabot a felső részénél átfúrtak, abba madzagot 
erősítettek, azt kör alakban megcsóválták, zúgó-búgó hangot hal
latott. Zajkeltők voltak még a kerepelők, a sípok, a csörgők. Dió 
héjából vagy gombból készítették a pörgetőt. Ez utóbbi dorombo
ló hangot adott, elkészítése igen egyszerű volt. Hosszú, erős cér
nát fűztek a kétlyukú gombba, majd erősen megpörgették és kihú
zogatták azt. Ugyanilyen búgó hangot adott a krumplipörgyettyű is. 

Húros hangszert utánoz a kukoricaszár hegedű. Két egyforma 
darabot készítettek belőle, egyik volt a hegedű, másik a vonó. A 
megnyálazott és összedörzsölt „húrok" nyekergő hangot adtak ki. 
(36. ábra) A fúvósok családjába tartoznak a különböző fütyülök, 
sípok, tárogatók, furulyák, trombiták és kürtök. A köcsögduda el
készítéséhez disznóhólyag, náddarab és tejesfazék kellett, bürök a 
bürökdudához, fűzfa- vagy orgonakéreg zhöppögetőhöz. 

A fűzfa síp úgy húsvét körül készült és nagy ügyességet igé
nyelt. Ha a barkát szedő gyerekek olyan fűzfára vagy nyárfára 
akadtak, amelyekben már keringtek a nedvek, a bicska nyelével a 
fűzfa ágát kicsit megütögették, hogy a héja lejöjjön. A végét nyelv 
alakúra kifaragták, a tetejére lyukakat fúrtak. Nádsípot 15-20 cm 
hosszú, nagyon éles késsel vágott náddarabból készítettek. A tök, 
a héber szárazon kitűnő trombita volt. Bodzafából furulyát, 

furuglát faragtak, de kellő megmunkálással még fecskendőt, pus
kát és pipát készítettek. Fából trombita készült, furulya kukorica
szárból, síp és kürt kéregből. A kéregkürt az akácfa összetekert 
kérge volt, amelynek egyik végébe fasípot tettek. 

A játékeszközök tulajdonképpen a célzás, gurítás, dobás és az 
ütés eszközei voltak. A sportszerű népi játékok jelentős része esz
közös volt (például a hajítófák, a lyukba terelgető botok). Passzív 
szerepet kaptak a bottal elütött kellékek, mint például a bige, а te
ke, a labda. Eszközösek voltak továbbá az ügyességi és a nyerőjá
tékok is, mint például a golyó, gomb, kocka. Számos társasjáték 
(énekes vagy szöveges) eszköze a kendő, a gyűrű vagy a pénz. A 
játékeszközökkel zajló játékok különböző szabályok szerint foly
tak le. (LÁZÁR K., 1990. 546.) A golyózáshoz a gyermekek ma
guk készítette agyagból és sárból kevert, keményre gyúrt apró go
lyókat használtak. Porfestékkel színezték, majd szikkadása után a 
tűzhely sütőjében kiégették. Rongyból varrt zacskóban tartották, 
féltve őrizgették. Néha üveggolyóra cserélték, egy ilyenért tíz 
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agyaggolyót is adtak. Játékeszközként szerepelt az ostor is. Ehhez 
nem kellett más, mint egy darab vessző és madzag. A gyermekek 
nélkülözhetetlen játékai közé tartozott. (37. ábra) A mozgásos já
tékok kelléke volt a már említett korcsolya, fakutya, vessző- és 
nádparipa. 

Az eszközös ügyességi játékok is részben a természet kínálta, 
részben a felnőttek készítette anyagok, tárgyak voltak. A kacsázás
hoz kis kerek kavicsokat, agyagdarabokat kellett dobni a víz felszí
nére úgy, hogy az minél többször ugorjon. Volt, aki 15-20 ugrást 
is számlált. A szappanbuborék-fújás kelléke a szappanos víz és 
egy szalmaszál volt. Az abroncshajtáshoz egy bottal ütögetett ke
rékabroncs kellett, de jó volt a hordóabroncs és a taligakerék is. 
(38. ábra) Az ugrókötelezéshez egy kötélét használtak két haj tóval 
és egy ugráló gyermekkel. A csigázás Somogyban is jól ismert já
ték volt. A facsigát a gyermekek maguk faragták nyárfából, eset
leg a felnőttek esztergálták számukra. A csiga oldalán körben vá
jatok voltak, ebbe tekerték be az ostor sudarát. Ha megrántották, 
pörgésbe hozta a csigát. (37. ábra) Az ügyesebbek akár egy ut
cahosszat is maguk előtt hajtották. A kapókövezéshez kavicsot, go
lyót, csontdarabot, gombot használtak fel, a gombozás a kisebb 
gyerekek játéka volt. A bicskázás, a bicskadobálás különböző tí
pusait ismerték Somogyban, a kockázás pedig mutyi néven volt is
mert játék. Fakockával játszották, melynek alsó része elvékonyí
tott hegyben végződött. A felső lapjára egy pörgetésre alkalmas 
nyúlványt faragtak, amit a hüvelykujj és a mutató- vagy középső-
ujj fogásával megsodortak. A kocka oldalaira felírták, hogy T 
(tégy), V (végy), N (ne bántsd) és M (mind). Gyümölcsben ját
szották, téli estéken a családok kedvelt, közös időtöltése volt. 

Az eszközös játékok egy másik csoportját a különféle labdajá
tékok, illetve a sportszerű népi játékok alkotják. Ez utóbbiak a szá
zadfordulóig magát a sportot, a sportjátékokat pótolták mindad
dig, amíg azok meghonosodásával nem rögzítették az egységes já
tékszabályokat. A részben történelmi (pl. métafélék), másrészt pa
raszti (pásztor-) múlttal rendelkező játékok {bigézés, csülközés, pap-
rikázás, kanászozás stb.) Somogyban is igen kedveltek voltak. Rög
zítésük nehézsége abból adódott, hogy tájanként, sokszor falvan-
ként más-más néven, több változatban terjedtek el. A sportszerű 
népi játékokat elsősorban a fiúk kedvelték, szemben a lányok éne
kes-táncos játékaival. 

A különféle mozgásos erő- és ügyességi játékokat kisebb-na
gyobb fiúk és lányok egyaránt játszották. Ide sorolható a bakugrás 
és annak variációi, а pecsenyeforgatás, zsótörés. Kedvelt volt asánti-
ka vagy ugróiskola; kisebb lányok játéka volt a kenyeres játék; na-

33. paprikajancsi". Mecha
nikusan mozgatható bábu. 
,J[4adzagon rángatják, mi
közben nevetséges alakokat 
mutat. " Gönczi Ferenc gyűjté
se 1923-1927. 
RRM 3218-5. 

34. Revolver". 1954-benpa
rasztgyerek készítette puhafá
ból. Andocs. 
RRM 63.609.1. 
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35. „Fakard". Gönczi Ferenc 
gyűjtése 1923-1927. „Bodza-
fa-kócpuska". Zamárdi. 
RRM 3209-9., 
RRM 73.35.398.1-2. 

36. „Csutkahegedű". RRM 
78.71.9.1-2. 

37. „Csiga és ostor". Pátró. 
TGYM 63.11.2.1-2. 

gyobb fiúké a talicskázás; 8-10 éves fiúké az ostorcsapás. Népszerű 
volt még a szobrozás, és az „Adj, király, katonát" kezdetű játékok. 
Kifejezetten lányok játszották a páros szökellőt; a sétálások - járká-
lások - ugrálások közé sorolható „Borsót főztem" és „Eg a gyertya" 
kezdetű dalos játékokat, illetve a páros forgót. A guggolós és a for
gó körjátékok népszerűségét a gyűjtött anyag gazdagsága is jól 
mutatja. Az előzőekhez hasonlóan ének kísérte a kifordulós kör já
tékokat („Lánc, lánc, eszterlánc", „Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa", 
„Kis kacsa fürdik"). A világ minden pontján ismert fogócskák kö
zött regionális különbségek alig észlelhetők. A dallammal kísért, 
vagy csupán szöveges változatainak szép példái találhatók me
gyénkben is. A sokféle vonulás a felnőttkor határán lévők énekes 
játékainak csoportja. A vonulások, a búj ó-vonuló játékok számta
lan változatát játszották Somogyban. A leányok tavaszköszöntő 
játékában a mágikus-szertartásos elemek nyomai fedezhetők fel. 
E játéktípusok később már előkerültek a lakodalmakban is. 

Somogyban a sportszerű népi játékokat mind Gönczi, mind 
Együd következetesen gyűjtötték. A rögzített játékok zöme cso
port- vagy csapatjáték. A botos pásztorjátékok közé sorolható a bi
gézés, a csülközés, apaprikázás és a kanászozás. A méta-félék az egyik 
legrégibb játéktípus. A régi várháborúk emlékét őrző játék nép
szerűségét jelzi Somogyban az is, hogy a kutatók számos variáció
ját rögzítették. 

A sokféle vonulás kapus-hidas játékai történetileg egészen a kö
zépkorig vezethetők vissza. E dramatikus jellegű mozgásos játé
kok lényege az énekelt felelgetős szöveg. A játékszövegekben oly
kor történeti nevek is előkerülnek (pl. Erzsébet királyné, Lengyel 
László). Az országosan oly népszerű bújós játékok („Itthon vagy-e, 
hidasmester?", „Bújj, bújj, zöld ág", ,ßujj, bújj, bokrosai") variánsait 
Somogyban is előszeretettel játszották. A megyében gyűjtött játé
kok közül e játéktípus került elő a legnagyobb számban. 

A párválasztó kör játékokat, illetve leánykérő játékokat minde
nekelőtt az eladósorban lévő lányok játszották, míg a párválasztó 
társasjátékokban már a házasulandó fiúk is részt vettek. A játék
dalok egy része a régi házasságszerző szokások emlékét őrzi. A 
Somogyban gyűjtött anyag a múlt század végétől napjainkig foly
tonos, e játéktípusok gazdag variánsai, dallam- és szöveglejegyzé
sei a történeti változásokon túl földrajzi elterjedésükre is utalnak. 

A szellemi játékok a gyermeket gondolkodásra serkentik. A 
hosszú mondókák és láncversek a játékosoktól jó emlékezőképes
séget, figyelmet, gyors reagáló készséget követelnek. A becsapós 
játékokat századunk első felében előszeretettel játszották a fonók
ban. A játékok lényege a jellembeli hibák kifigurázása. A kitalálós 
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játékok valamely személy, állat vagy virág, esetleg foglakozás fel
ismerésére, kitalálására összpontosítanak. A tiltó játékok a játék 
résztvevői számára megtiltanak bizonyos cselekvéseket, mozdula
tokat, magatartási formákat (pl. a nevetés vagy a megszólalás tilal
ma). A rejtő-kereső játékok egyik csoportját a különféle eldugós 
játékok (valamely tárgy eldugása és megtalálása a cél), másik cso
portját pedig a bújócskák alkotják. 

A mozgásos játékok nagy csoportját az ölbeli gyermek játékai, 
vagyis a dajkarímek képezik. Ezek a kisgyermek - dallamos vagy 
ritmikus mondókával kísért - játékai: etetők, ujjasdi, tenyeresdi, 
pacsit adók (46. ábra), tapsoltatok, kézcsipkedők, csiklandozok, 
hintáztatok (39. ábra), toznáztatók, táncoltatok, öltöztetők, állni és 
járni tanítók. A gyermekkel legelőször úgy kilenc hónapos korá
tól kezdenek játszani (GÖNCZI E, 1937.), amikor a kisgyermek 
már felfigyel a jelenségekre. Elsőként homlok-összeütögetés, pis-
logtatás, nevettetés és csiklandozás a közös játék alapja, majd azt 
követi a különböző testrészekkel (tenyér, kéz, láb) való játék, ill. a 
gyermek hintáztatása. 

38. „Kerekezés". Lakácsa, 
1920-as évek. RRM F 3710. 
Gönyey Ebner Sándor felvéte
le. ' 

Megyénkben szép számmal kerültek elő mondókák. Már 
Gönczi is közölt néhányat 1922-es gyűjtéseiből. (GÖNCZI E, 
1937. 126-156.) Az 1996-ban publikált (SZAPU M., 1996. 
210-232.) mintegy félszáz mondóka - 14 típus és azok variációi -
részben a környező természethez és természeti jelenségekhez tar
toznak (pl. naphívogató, esőkérő, növény- és állatmondókák). Egy 
részük archaikus elemeket őriz (varázsének-elemeket, igézést, rá
olvasást), mint például a gyógyító vagy a szeplőhányó mondókák. 
(TÁTRAI ZS., 1988. 586-599., 609.) 

Eredetileg a mondókák - a játékokhoz hasonlóan - dallamosak 
voltak, többségük ma is az ének és a beszéd határán mozog. Job
bára kis hangtérjedelműek, rövid motívumok ismétléséből állnak. 
Mindez érvényes a gyermekdalokra is, melyek a pentatónia előtti 
fokot őrizték meg. Szemben a játékokkal, e mondókák egy bizo
nyos alkalomhoz kapcsolódnak, és mozdulatok kísérik (pl. a var
júriasztó mondókákat hessegetés, a szeplőhány ókat arcdörzsölés). 

Az ún. kiolvasó mondókák vagy kiolvasok -, melyeket Gönczi 
a Gyermekjátékok című könyvében tesz közzé külön fejezetben -
nemzetközi párhuzamokat mutatnak. (GÖNCZI E, 1949. 5-12., 
a kiolvasok vagy kiszámolok szövegeiről még VOIGT V, 1975., 
1976.) A néhány szavastól egészen a láncversekig terjedő kiolva
sok gyakran értelmetlen szavakat tartalmaznak (pl. a szomszéd 
nemzetek torzított, elmagyarosodott kifejezéseit), és erőteljesen 
ritmusosak. A kiolvasok funkciója, hogy egy összeszokott gyer-

39. „Kislány hintáztatása lá
bon". Zselickisfalud, 1930-as 
évek. Gönyey Ebner Sándor 
felvétele. 
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40. „Hadihajó". 1954-ben 
parasztgyerek készítette puha
fából. Andocs. 
RRM 63.602.1. 

mekcsoporton belül kijelöljék valamely játék főszereplőjét, vagy a 
csapatjátékok kezdőcsapatát. 

A prózai szövegeken túl a gyermekkor költészetének fontos ré
szét képezik a bölcsődalok, vagyis az altatók. Az altatókat - a 
mondókákhoz hasonlóan - ölbeli gyermekeknek mondtak, éne
keltek felnőttek vagy idősebb testvérek. Céljuk a kisgyermek 
álomba ringatása, altatása volt. Gönczi 1937-es megfigyelései e 
témakörben nagyon tanulságosak. (GÖNCZI E, 1937. 107-111.) 
„A gyermek altatását, míg pólyás baba, szoptatással, később a pólyatek-
nőben vagy bölcsőben, a szoptatás mellett ringatással segítik elő. Az alta
tás harmadik kedves eszköze, mint a ringatás járuléka, az altató rigmus 
vagy dal, nóta, népies dudorikálás. " A ringató szavak - Gönczi gyűj
tései alapján - a bölcső rengését, ritmusát kísérik. A már feledés
be merült bölcsődalok helyett régebbi, vagy újabb népdalokat és 
gyermekjáték-versikéket énekelgetnek. E pár soros altatókat So
mogyban kizárólag nők énekelték. 

41. „Csutaszár csónak vitor
lával". Marcali. 
MVHM79.7A. 

42. „Csutkababa" Marcali. 
MVHM 79.7.41. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a gyermek egyénisége leg
jobban a játékszerek készítésében bontakozik ki. E játékokat ele
inte készen kapta a felnőttektől, vagy a természetben találta, és azt 
különösebb átalakítás nélkül használta. A homok- és a sárjátékok 
változatos formái a gyermeki kézügyességre, kifogyhatatlan és 
gazdag képzeletvilágra utalnak. Különböző anyagok felhasználá
sával a kisgyermek tárgyakat készíthet. Az 5-6 évesek már bonyo
lultabb játékokat is készítettek: a fiúk hangszereket, fogatot, mun
kaeszközöket, a lányok pedig babákat, babaruhákat, konyhai esz
közöket. 

Bizonyos játékok korhoz és nemhez kötöttek. Óvodában a gug-
golós kör játékok bátran taníthatók. Az énekes körjátékokat in
kább lányok játsszák, míg a fiúk jobban kedvelik a mozgásos, ill. 
a sportszerű játékokat. A leánykérők nagyobb (12-14 éves) lá
nyok játékai. A labdajátékokat mind a fiú, mind a lányok kedve
lik. Szinte kizárólag kislányok játsszák a labdakezeléses, ügyessé
get fejlesztő falhoz verő, falhoz dobó, leverős stb. labdajátékokat. 
Kisiskolások játéka a csigabigázás („árokcica"), a kenyeres játék. 
Idősebbek, fiatalabbak egyaránt játszhatják a kitalálós játékokat. 
Korhatár és nemre való tekintet nélkül játszhatók a dobó-cselező 
labdajátékok. A picik játékaikat (hintázó, kézfej csipkedő stb.) fel
nőttek vagy nagyobb gyerekek segítségével játsszák. A bújó-vo-
nuló játékokat az óvódásokon át a kisiskolásokig minden korcso
port játszhatja, akárcsak a körjátékokat. A felnőttek versikékkel, 
rigmusokkal, dalocskákkal altatják, tanítják ülni, állni, járni az öl
beli gyermeket. A kisgyermekek nagyon kedvelik a beszédgya-
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korlást szolgáló nyelvtörőket, láncverseket. Csoportos játékok 
például a fogócskák és a bújócskák. Lakodalmak vagy más társas 
összejövetelek alkalmai lehetnek a párválasztó társasjátékok fo
ként ott, ahol házasulandó legények és eladósorba kerülő lányok 
találkoznak. 

Zárógondolatként megállapíthatjuk, hogy Magyarország e dél
dunántúli megyéjében, Somogyban, rendkívül gazdag és változa
tos a gyermekek játékanyaga. A rögzített játékok nagy száma, idő
beni és területi megoszlása - a megyénkben kutató szakemberek 
jóvoltából - könnyen nyomon követhető. A gyermekélet, gyer
mekjátékok feldolgozottságát tekintve Somogy szerencsés me
gyének mondható. Jeles kutatók egész sora vizsgálta a somogyi 
gyermekjátékokat, mint például Kiss Áron, Vikár Béla, Kerényi 
György, Lajtha László, Bartók Béla, Gönczi Ferenc vagy Együd 
Árpád. Mindannyian fontosnak, lényegesnek tartották a jelensé
gek rögzítését. 

E játékok többsége máig fellelhető megyénkben, ha nem is 
olyan gazdag formában, mint a századelőn. Azonban az emléke-
zet-őrizte gyermekjátékok nagy része - a spontán alakult falusi 
gyermekközösségekben - ma már nem gyűjthető. A szinte egyed
uralkodóvá vált labdajátékok kiszorították, a feledés homályába 
utalták a játékok igen gazdag és változatos helyi típusait, varián
sait. Megszűntek a játék hagyományos alkalmai és a játszók (pél
dául a nagy kiterjedésű legelők), és idegen - óvodákban, iskolák
ban tanult, tanított - játékok váltak uralkodóvá. 

Napjainkban, az ezredfordulón is készülnek olyan játékok, 
amelyek hagyományos anyagból, hagyományos formákat igye
keznek rekonstruálni, előállítani. Mások viseletbe öltöztetett ba
bákon mutatják be környezetük öltözetét (45. ábra), vagy a drága 
és kevésbé időtálló gyári játékokkal szemben sajátkészítésű játé
kokat árusítanak. A népszerű gyerekfoglalkozásoknak (mint pl. 
gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás, babakészítés) a múzeum 
épülete és a szennai skanzen ad helyet. Ismét divatba jött a mű 
mellett a természetes anyag, és a modern játékok között a régiek 
után nosztalgiázunk. 

Napjainkban mindinkább számolnunk kell az óvodai és az isko
lai hatásokkal, a számítógépes játékok terjedésével és népszerű
ségének növekedésével, a kommunikációs eszközök gyermekekre 
és felnőttekre tett hatásával. A felnőtteknek - a család megélheté
sének biztosítása mellett - mind kevesebb idejük marad a családi 
együttlétre, a kikapcsolódásra, a szórakozásra és szórakoztatásra. 
A többgenerációs együttélések már a falvakban sem általánosak, 
a nagyszülők-unokák együttléte jobbára alkalmakra, hétvégekre 

43. „Szobabelső". Sarokpad, 
tálas, szék, tulipános meny
asszonyi láda, ágy. Belezna. 
TGYM 73.43.1-3., 73AS.5. 

44. „Bababútor". Kétajtós 
szekrény, tükör, hatszögletű 
asztal székekkel. Csurgó. VM 

45. Török Emőke kaposvári 
babatervező szennai viseletbe 
öltöztetett babája 1999-ből. 
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korlátozódik. A falvak zárt rendszere is oldódni látszik, a kapcso
latok már nem annyira zártak és közvetlenek, mint korábban vol
tak. 

Legszívósabban mégis a mondókák és az altatók őrzik a hagyo
mányokat, egy-egy variánsuk ma is tovább él a köztudatban. A 
száj hagy ományozódás folyamata e területen sem szakadt meg, 
csupán intenzitása, bősége, a variációk sokasága csökkent. Egy-
egy szebb gyermekköltészeti alkotás alkalmanként az emlékek 
foszlányából kerül elő. A televízió, a rádió, az irodalom hatása itt 
is érezhető. A szebbnél szebb kiadású gyermekirodalommal -
amely a szülők és a gyermekek tetszését egyaránt elnyerte - nem 
tud versenyezni a múló emlékezet. 

Szapu Maga 

46. „Pacsit a papának". 
Cserénfa, 1930-as évek. 
RRM F 5772. Gönyey Ébner 
Sándor felvétek. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Landschaft, Geschichte der Volhgruppen, 

Auswirkungen der Kunst 
Im frühen und späten Mittelalter verschaffte sich die 

Bauernschaft des in der Geschichte des Rechts und Schrifttums 
so bedeutenden Komitats an den Haupthandelsverbindungen 
relativ gute Verhältnisse. Nach der Gebietsbesetzung durch das 
Geschlecht der Bő und Bogát wurde Somogyvár mit dem Fall 
Koppány's königliches, später kirchliches und Komitatszentrum, 
später authentischer Ort. Segesd wurde Gutszentrum der 
Königin, mehrere der dazugehörigen Ortschaften erhielten den 
Rang als Marktflecken. Diese Entwicklung wurde durch die Zeit 
der Türkenherrschaft unterbrochen. Nach der Schlacht bei 
Mohács ergriff die schnelle Verbreitung der Reformation auch 
die Bevölkerung dieser Gegend, der Anspruch auf Bürgertum 
erwachte auch hier. 

Im XVIII. Jahrhundert begannen die Daheimgebliebenen und 
Zurückgekehrten mit dem heldenhaften Neubeginn. Neben 
Siedlern aus den anderen Komitaten Ungarns kamen auch 
Siedler aus Kroatien, Deutschland, Österreich und dem Felvidék, 
in erster Linie Handwerker, die mit ihrem Wissen dazu bei
trugen, den bestehenden und neuen Modeströmungen nach
gehen zu können. Dabei übernahmen die hier lebenden Klein
adligen, Hausgewerbler, Kaufleute, ausgebildete herrschaftliche 
Angestellte eine wichtige Funktion. Die Schulen - besonders die 
protestantischen - bewahrten die früheren Traditionen. Die 
katholische Kirche verbreitete die geistige und gegenständliche 
Welt der barocken Religiosität. 

Obwohl die hier Lebenden und die Ansiedler im XVIII. 
Jahrhundert ihr Leben mit großer Begeisterung neu gestalteten 
und obwohl das Klima des Komitats günstig für Ackerbau und 
Viehzucht war, charakterisieren Schriften aus der damaligen Zeit 
dieses Gebiet als Überbleibsel des späten Feudalismus. In der 
zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts gelang es nur Kaposvár, 
sich vom Herrschaftssitz zur Stadt weiterzuentwickeln. Die 
wichtigsten Märkte und Städte befanden sich außerhalb der 
Komitatsgrenzen, die lokalen Märkte versorgten nur einen klei
neren Kreis. 

1. Landschaft im Komitat 
Somogy (Gebiet um Somogy-
acsa). RRM F 3740. 
Aufnahme von Sándor Gönyey 
Ebnen 1927. 

2. Dorfansicht von Kapos-
szentbenedek. RRM F 5786. 
Aufnahme von Sándor Gönyey 
Ebner, 1931. 
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3. Alter Mann aus Lábod. 
RRM F 7205. Aufnahme von 
Sándor Gönyey Ebner, 1926. 

Mit Ausnahme der geschlossenere kulturelle Einheiten 
bildenden Nationalitätengruppen konnten im Komitat Somogy 
keine größeren landschaftlichen Kultureinheiten festgestellt 
werden. Es bildeten sich nur kleinere bäuerliche Wirtschafts
kreise heraus, deren Grenzen sich von Zeit zu Zeit veränderten. 
Die günstigen natürlichen Gegebenheiten des Komitats wurden 
von der Bauernschaft vielseitig genutzt, es wurde mit Rindern, 
Schwei-nen, Getreide, Mais, Wein und Tabak gehandelt. Im 
XVIII. Jahrhundert entwickelten sich die den Veszprémer 
Märkten und dem Lauf der Donau nahegelegenen nordöstlichen 
Gebiete, unter ihnen von deutschstämmigen Gruppen, die sich 
unter günstigen Bedingungen ansiedeln konnten, bewohnten 
Dörfer. Die Vermögensschaffung äußerte sich schnell auch in der 
gegenständlichen Kultur. Neuerungen gelangten oft aus dem 
Komitat Tolna bzw. auf den Donau-Handelswegen hierher, 
zuerst schlössen sich die Dörfer entlang des Kapos zu den 
Dörfern des Külső-Somogy auf. Die 1820 beginnenden 
Gewässerregelungen vergrößerten die für den Getreidebau 
nutzbaren Flächen, in der Viehzucht wurde mehr Wert auf eine 
moderne Weidewirtschaft gelegt als früher, Futtermittel wurden 
angebaut, Fuhrbetriebe entstanden und Ende des XIX. 
Jahrhunderts wurden Milch-rinder gehalten. 

In der südlichen Hälfte des Belső-Somogy erweiterte sich die 
verbliebene reformierte Bevölkerung hauptsächlich durch hinzu
kommende Katholiken. 

Die Ungarndeutschen in Szulok und Umgebung versuchten 
sich auf vielen Gebieten, ihre Haupteinnahmequelle war jedoch 
der Tabakanbau. An der Drau sonderten sich zwei katholische 
Kroatengruppen ab, sie waren ärmer als die in der Umgebung 
lebenden Deutschen und Ungarn. Das Volk von Lakócsa und 
Umgebung bestand streng auf der kroatischen Sprachausübung, 
der Großfamilie, auf ihrer charakteristischen geistigen und 
gegenständlichen Kultur. Die im Babócsa - Zákány-Bodvica-
Dreieck lebenden Kroaten bildeten eine Lebensgemeinschaft mit 
Wenden und Ungarn, so dass sie ihre früheren Traditionen 
schwerer bewahren konnten. 

Das Zselic- Gebiet ist volkskundlich ein Gebiet mit zwei 
Gesichtern, im nordwestlichen Teil befinden sich von Refor
mierten bewohnte Dörfer, die in erster Linie wirtschaftliche und 
kulturelle Beziehungen zu den Dörfern am Rinya aufrecht
hielten. In den südlichen und östlichen Teilen des Zselic lebten 
katholische Ungarn und Deutsche. Im Zselic erhielt sich die 
Bedeutung der Holzarbeiten bis Anfang des XX. Jahrhunderts. 
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Die Dörfer des Kis-Balaton, Kis- und Nagyberek nutzten bis 
etwa 1910 das Sumpfgebiet, die Fischerei und die Schilfernte 
bedeuteten für sie eine wichtige Einkommensquelle. Unter den 
in Nagyberek angesiedelten kroatischen Gruppen bestand die 
Bevölkerung von Buzsák, Táska, Tótszentpál und Varjaskér am 
längsten auf den kroatischen Traditionen. In Marcali und Umge
bung lebte eine relativ arme Bevölkerungsschicht, der jedoch die 
Volksdichtung und die Sitten und Tanzbräuche an bedeutenden 
Tagen besonders wichtig waren. 

Judit Knézy 

Volksarchitektur 

4. Landschaftlich charakteris
tisches Haus in Buzsák. 

Das Komitat Somogy fällt in das Gebiet der Holzbauweise 
von Süd-Transdanubien, wo einige Gebiete (Zselic, südlicher 
Teil des inneren Somogy-Komitats) auch nach den Königlichen 
Waldschutzverordnungen (1772) und später den Verordnungen 
der Grundbesitzer auf den Ständerbau- und Schwellenkranz-
Wohnhäusern und Wirtschaftsgebäuden des Dorfes, umfriedet 
durch Flechtwerk oder Pfähle, bzw. im Fall von Ställen, Scheu
nen, Kellern und Torbogen und sonstigen auf deren Blockbau
weise bestanden. Verzierungen erschienen in erster Linie an 
Wohnhäusern. Der Aufteilung der Somogy er Wohnhäuser nach 
zählen die Volkskundeforscher sie zu den mittelungarischen 
Haustypen. Wir unterscheiden Zimmer, Küche, Kammern, das 
Zimmer ist rauchfrei, die Feuerstellen in der Küche sind der 
Brotbackofen und der offene Herd. Der sich im Zimmer 
befindliche Kachelofen, der sog. „szemeskályha" wurde von der 
Küche aus geheizt, was sich im XVI-XVII. Jahrhundert im 
Haushalt der Fronbauern herausbildete. Anstelle der Häuser mit 
Flechtwänden ohne Schwellenkranz begann man in diesem 
Jahrhundert schon überall Ständerbau mit Schwellenkranz zu 
bauen, anstelle der Strohdächer verbreitete sich das hübschere 
und verziertere Schopfdach, dessen Einrahmungen und Giebel
verzierungen nicht nur zweckmäßig waren, sondern auch das 
Dach der Wirtschaftsgebäude verschönerten. In nach einer 
bestimmten Ordnung besiedelten Gemeinden wurde mehr Wert 
auf eine ästhetische Gestaltung der Häuserfassaden gelegt. 
Anstelle der Walmdächer wurden Halbwalmdächer erstellt, die 
Straßen-fassade wurde durch Flechtwerk oder die Giebelbretter 
durch Zierlatten verziert. An der Vorderseite, den Seitenfronten 

5. Wohnhaus im Ständerbau -
Schwellenkranz- Stil mit ge
schnitzten Laubengangsäulen, 
Csököly. RRM F12337. 
Fotograf unbekannt. 
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oder beiden boten die gezimmerten Säulen des Laubengangs 
Arbeitsfläche für Verzierungen, verbreiterten und verschönerten 
dadurch das gesamte Gebäude. Anspruchsvolle Hausbesitzer 
achteten auch auf die Fenster und Türen und brachten zur Stube 
eine eisenbeschlagene, mit Zierlatten „umrahmte" Tür an, die 
Türen zur Küche und Kammer waren einfacher. Die Fenster zur 
Straße wurden von den Tischlern an der Oberseite bogenförmig 
im Barockstil gefertigt, eventuell mit Sommerladen versehen. 
Auch in den Umzäunungen der Grundstücke zeigte sich die 
Vielfältigkeit der Holzkünstler: gefochtene Zäune, Lattenzäune 
und passend dazu die an Verzierungen noch reicheren 
Tore,Trittbretter waren auch noch Anfang des XX. Jahrhunderts 
bekannt. Die Häuser mit Erdwänden (tömés), Lehmwänden 
oder die aus Ziegeln traten zuerst im nordöstlichen Teil des 
Komitats auf. Die Dachbedeckung des Hauses war noch lange 
das Schopf- und Schilfdach, aber bei den Häusern mit Satteldach 
bestand man schon nicht mehr auf den Brettergiebeln, sondern 
man verwendete anstatt derer Putzverzierungen. Die Holzsäulen 
der Laubengänge wurden durch Ziegelsäulen ersetzt, ein 
Laubengang mit Rundbögen, Balustraden und Arkaden. 

Judit Knézy 

Kunst des Heimes 
In dem an Holz reichen Komitat Somogy war es auch noch im 

XX. Jahrhundert Sitte, dass die ärmeren Bauern die Möbel für 
die Familie selbst schnitzten. Das schließt aber nicht aus, dass 
wichtige Neuerungen der Möbelgeschichte, Erfindungen der 
Tischler, Hausgewerbler nicht schon vor Jahrhunderten die 
bäuerliche Schicht dieser Gegend erreicht hat. Bezüglich der aus 
dem Mittelalter stammenden Zimmereinrichtung mit Eckbank 
verfügen wir über Angaben aus dem Nachlass eines Webers aus 
Tab aus dem Jahre 1737. In diesem Jahrhundert geben die 
Preislisten schon Aufschluß über die Herstellung von fast allen 
Möbelarten, die wir später als Gegenstände der Bauernschaft 
kennen. Gezimmerte Truhen, die Mitgift der Bräute, sog. 
szökrönyök, wurden schon Anfang des XIX. Jahrhunderts im 
äußeren Somogy gebiet von geschreinerten Truhen mit 
blumenverzierter Vorderseite abgelöst, in der südlichen Hälfte 
des Komitats begann ab der 1830-er Jahre das Duell der zweierlei 
Art von Kleideraufbewahrung. Die Somogyer gezimmerten 
Truhen waren vom gleichen Typ wie die aus Baranya, die Form 
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des Sarkophags bewahrten sie mit einem Deckel in Form des 
Hausdaches, darauf vier abstehende Griffe. Die gezimmerten 
Truhen mit Kerbschnittverzierung und zum Teil dunkelblauer 
Bemalung aus Südsomogy und Südbaranya repräsentieren das 
hohe Niveau der gleichen Herstellergruppe. Unter den von 
Tischlern gefertigten Truhen spielten in der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts die Arbeiten der Komáromer Meister neben 
denen der einheimischen Meister eine wichtige Rolle. Im inneren 
und äußeren Somogy fertigten die ungarndeutschen Tischler 
Möbelensembles mit blauer Grundfarbe an. In den südlichen 
Somogyer Gebieten unterscheiden wir von 1830-1880 drei 
Perioden des Blumenverzierungsstils der den Csökölyer Tisch
lern zugeschriebenen Truhen. Aber auch andere Tischlerzentren 
lieferten Truhen, z.B. die aus Kanizsa, Csurgó, Muraközi u.a. Bei 
der Blumenverzierung der Truhen von ungarischen Gruppen 
herrschten bis zu den 1860-er Jahren spätgotische bzw. an die 
Renaissance erinnernde Motive, eine straffe Komposition von 
Blumensträußen in italienischen Krügen vor, später wurden die 
Darstellungen freier und zeigten Einwirkungen des Biedermeier
stils, eventuell des klassizistischen Stils. Bei den nach den Truhen 
folgenden Kommoden, den sublat oder sifonér, den kdszli mit 
Türen und Schüben wurde allgemein die Blumenbemalung 
nicht mehr verwendet, sie wurden einfarbig bemalt oder lackiert. 
Bei den Ungarndeutschen wurden auch die in den 1830er Jahren 
schon vorhandenen Schränke, Bänke, Wiegen und Betten mit 
Blumen verziert, sie wiederspiegelten damit die Einflüsse der 
verschiedenen Stilrichtungen, den Motivschatz und die Formen 
des Barock, Biedermeier und Klassizismus. Die Kroaten aus dem 
Gebiet um Buzsák bewahrten auf ihren Möbeln die Blumen
verzierungen auf schwarzem Grund. Intarsien kamen bei den 
Bauernmöbeln seltener vor. Im Somogy gab es eine außerordent
lich breite Palette an von Hausgewerblern und Tischlern 
gefertigten Stühlen. 

Judit Knézy 

Töpferarbeiten 

7. Innenansicht einer Küche. 
Zselickisfalud, 1931. Auf
nahme von Sándor Gönyey 
Ebner. 

Mit ihren Ofen und allerlei Tongut hätten die im Komitat 
lebenden Hafner, sog. gelencsér die Einwohner gut versorgen 
können und auch noch einen Teil der Gebiete jenseits der Drau. 
Aber die vor Ort vorhandenen Tonarten waren nicht von bester 
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9. Marmeladentopf. Andocs. 
RRM 63.598.1. 

Qualität, diese mussten in einzelnen Fällen durch von anderswo 
beschaffte Rohstoffe ergänzt werden. Sie waren bestrebt, den 
Waren der aus den Nachbarkomitaten oder weiter entlegenen 
Komitaten auftretenden Konkurrenten mit immer besser 
geformten und verzierten, mit Innen - und Außenglasur ver
sehenen Waren entgegenzutreten. 

Daten und Ausgrabungen aus dem Mittelalter belegen, dass 
hier schon immer Töpfer tätig waren. Wichtige Zentren 
entstanden nach der 1745 gegründeten Kaposvárer Zunft auch in 
Karád, Szigetvár, Csurgó, Nagyatád, Hedrehely und Iharos. Die 
Somogyer Tonhandwerker spezialisierten sich nicht auf weißes 
Geschirr, nur ein-zwei Hafner in Kaposvár. Sie fertigten lieber 
sog. Bauerngeschirr, in erster Linie mit grüner, farbloser, 
weinroter und brauner Glasur. Sie bewahrten nicht nur die alten 
Formen (Topf, Wasserkrug, Krug, Schüssel), sondern auch die 
archaischen Verzierungsformen, z.B. die aus der Zeit der türki
schen Belagerung bekannten Farbskala (grün, braun, gelb). Pinsel 
verwendeten sie selten, die Blumenverzierungen wurden mehr 
mit dem sog. „iroka", einem Keramikstift angebracht. Die 
erstrangigen, mit feuerfestem Material arbeitenden Töpfer aus 
dem Komitat Vas verzierten die Tonwaren des XX. Jahrhunderts 
nicht besonders, trotzdem konnten sie verkauft werden, da sie 
von guter Qualität waren. Beliebt waren im West-Somogy die 
schwarzen Töpfe der Krugmeister aus Kielce und Kebele aus 
dem Komitat Vas. Auch die schwarzen Töpferwaren aus Mohács 
fanden im Komitat Somogy Käufer. Die Meister aus Sümeg und 
Nemeslányfalú strebten nach der Herstellung ausgesprochen 
verziertem Tischgeschirr. Für Stücke auf das Zierteller-Wand
regal bevorzugten die Reformierten das Geschirr mit Zinn- oder 
Bleiglasur auf weißem Untergrund, die Katholiken und Evange
listen begnügten sich mit Tongeschirr weinroter oder grüner 
Grundfarbe. Zu erwähnen sind noch die weinrot- oder 
grünglasierten Schüsseln, Henkelkrüge und Wasserkrüge der 
Meister aus Siklós (Komitat Baranya) und auch die gestreiften 
Töpfer-waren und grünen Weinkrüge der Meister aus Csákvár 
(Komitat Fejér). Mit Fayence-Tellern, Henkelkrügen wurde die 
Bevölkerung des Komitats von den Meistern aus Szakcs (Komitat 
Tolna) versorgt. 

Judit Knézy 

10. Teller mit Zinnglasur. 
Ecseny. RRM 2232. 
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Tradition des Spinnen und Webens 

Ein Teil der Kultur der Ungarn war auch schon in der Zeit vor 
der Landnahme die Hanfverarbeitung, was durch Schriften der 
Sprachgelehrten belegt ist. 

Die Verarbeitung von Faserpflanzen zu Leinen gewann mit der 
Aufgabe des Nomadenlebens an Bedeutung. 

Die für das Brechen, Weichen und Hecheln notwendigen 
Geräte veränderten sich ständig, wurden vervollkommnet und 
erhielten im XVIII-XIX. Jahrhundert ihre endgültige Form. 

Auf den Höfen der Fronbauern und freien Bauern wurde in 
den vergangenen Jahrhunderten aus Hanf und Lein so viel 
hergestellt, um den Bedarf der Familie und des Hofes an Garn 
und gewebten Leinen befriedigen zu können. 

Hervorragende Leinanbaugebiete waren im Belső-Somogy 
z.B. Csököly, im Nagyberek Somogy szentpál, Táska, Buzsák, im 
Zselic, in den Dörfern des Külső-Somogy, in Kaposmente und 
dem Draugebiet wurde jedoch wegen der natürlichen Gegeben
heiten eher Hanf angebaut. 

Die Verarbeitung der Faserpflanzen zu Garn war Jahrhunderte 
hindurch Aufgabe der Frauen, aber in einzelnen Gebieten des 
Somogy (Külső-Somogy, Kaposmente, in der Gegend um Mar
cali) wurde nicht mehr zu Hause gewebt, sondern es wurde 
Meistern, Leinewebern übertragen. 

Die Organisation der Leineweber in Zünften begann Anfang 
des XVIII. Jahrhunderts, aber auch noch in der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts wurden Vereinigungen gegründet. 

Mit der Auflösung des Zunftsystems (1872) wurden ein großer 
Teil der Meister Mitglied von Gewerbekorporationen, die 
meistens allein oder mit einem, eventuell zwei Gehilfen arbei
teten. 

Neben dem arbeitsaufwendig hergestellten Hanf- und Leinen
garn wurde ab der 70er Jahre des XIX. Jahrhunderts immer öfter 
bei prächtigen Geweben Baumwollfäden verwendet, aus denen 
zuerst die Stickerei, „hím" später die ganze Leinwebe angefertigt 
wurde. Daraus entstanden Zierhandtücher, festliche Tischtücher, 
Korbtücher und die Mitgift der Mädchen im heiratsfähigem 
Alter, die stafirung . 

Diese Teile wurden mit der Hand - ab der 1920er Jahre mit 
Maschine - gesäumt, mit verschiedenen Fransen, handge
arbeiteten oder maschinell hergestellten Spitzen verziert. 

11. Korbtuch. Hergestellt von 
Frau Istvánné Füstös um 
1910inAlsok. VM 75.52.6. 

12. Zierhandtuch. Gyékényes. 
RRM9916. 
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13. Korbtuch. Inke. RRM 
70.14.2.1. 

14. Sándor Vajda, letzter 
„Szűr"-Schneider von Kapos
vár. RRM F 4778. Aufnahme 
eines Szatmárer Fotografen. 
1929. 

Die Teile für den alltäglichen Gebrauch wurden mit einem 
einfachen Saum versehen, die Endfäden der Handtücher zu 
Fransen gewirkt. 

Unter den mit der Maschenaufnahmetechnik erstellten Mus
tern finden wir verschiedene Variationen von Würfeln, Drei
ecken und Kreuzen, die die Bausteine für kompliziertere Muster 
bildeten. Die Leineweber zeichneten die selbst entworfenen 
Muster in Mustersammlungen, von denen einige auch in öffent
liche Sammlungen gelangten. Während das Handwerk der 
Weber nur von Männern ausgeübt wurde, fertigten nur Frauen 
die Bauernwebereien an. Die einfachen Bauernleinen mit einge
webten bunten Fäden konnte fast jede Frau weben, aber das Weben 
in der Maschenaufnahmetechnik verstanden nur wenige. Im 
allgemeinen waren es Frauen, die unter erschwerten Beding
ungen lebten und für Naturalien oder sonstige Bezahlungen das 
Garn anderer webten. 

Ihrem Geschick ist es zu verdanken, dass die von den Leine
webern übernommenen Muster ihrem eigenen und dem Ge
schmack der Gemeinde entsprechend von ihnen weiterent
wickelt werden konnten. 

Durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verände
rungen in den ersten Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende 
nahm die Zahl der dieses Gewerbe Ausübenden ab, die Fabrik
produkte fanden immer mehr Absatz und verdrängten so die 
Verwendung von Leinen. 

Die Veränderungen bei den Trachten trugen auch dazu bei, 
dass die Stücke aus Leinen immer weniger getragen wurden. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde immer weniger Hanf und 
Lein angebaut. Die Verarbeitung dieser Faserpflanzen kam völlig 
aus der Mode. 

Orsolya Kapitány 

Trachtenstücke aus Tuch 

Wie auch allgemein bei den traditionellen ungarischen Trach
ten wurden auch im Somogy die Kleidungsstücke der Männer
trachten aus zwei verschiedenen, einem dicken und einem 
dünnen Tuch angefertigt. Die „Szur"-Schneider fertigten aus 
Zackelschafwolle gewebtem, wasserdicht gewalktem, derberem 
Tuch eine Art kurzen und langen Mantel, den Szűr-Dolman und 
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den „Szűr"-Tuchmantel an. Die Studie beschäftigt sich 
hauptsächlich mit dem langen „SzuV'-Tuchmantel. Unter diesen 
wurde im Verlauf der Analyse, dem Charakter des Bandes 
entsprechend das Hauptaugenmerk bei der Festkleidung auf den 
den Charakter der Männertracht bestimmenden verzierten 
„Szűr"-Tuchmantel gelegt. Historischen Quellen und den 
Volkskunst- Daten-und Materialsammlungen nach scheint es auf 
dem Gebiet der „Szur"-Tuchmanteltracht eine enge Beziehung 
zwischen den west-, mittel- und südtransdanubischen Gebieten 
gegeben zu haben. Im XIX. Jahrhundert gab es gleichzeitig 
dreierlei lange „Szűr"-Tuchmanteltypen: den sowohl angezogen 
als auch um die Schulter gelegt zu tragenden, oft mit Kapuze 
versehenen und dem Schnitt des bürgerlichen Mantels ange-
passten „Szűr"-Tuchmantel (Abb. 14-15), den pelerinartigen 
runden „Szűr"-Umhang (Abb. 17-18) sowie den prächtigsten, 
den sog. verzierten „Szűr"-Tuchmantel (Abb. 8-11). Durch die 
Verbreiterung der Seiteneinsätze wurde er so weit , dass er nur 
über die Schulter geworfen getragen werden konnte. Die Ärmel 
wurden immer kürzer, deshalb wurden sie mit der Zeit mit 
runden Tuchstücken geschlossen. Der nach hinten liegende 
viereckige Kragen wurde immer größer, während der „Szűr" 
selbst kürzer wurde. Seit Ende des XVIII. Jahrhunderts 
verstärkten sich die Verzierungen immer mehr. Neben der 
Verwendung von Verzierungen, die auf weißem Untergrund den 
Strukturlinien folgten, war unter den transdanubischen „Szűr"-
Tuchmänteln die Besonderheit des Somogy er „Szűr" die reiche, 
farbenprächtige Stickerei. Seine vollendete Form erreichte er in 
den 1870-1880er Jahren, als nach der Aufhebung der behörd
lichen Verbote die „Szur"-Schneider nach Standardmaßen 
arbeiteten und die in großen Mengen gefertigten Mäntel frei auf 
dem Markt verkauften. Der ebenfalls aus dickem, groben Tuch 
gefertigte „Szur"-Dolman wurde nach dem Muster des aus 
dünnem dunklem Tuch genähten Dolman angefertigt. Der 
„Szur"-Dolman wurde schon Mitte des XIX. Jahrhunderts, der 
verzierte „Szűr"-Tuchmantel zur Jahrhundertwende des 
XIX-XX. Jahrhunderts aus den Trachten verdrängt, da infolge 
des Modewechsels die Dorfbewohner dem bürgerlicheren Ge
schmack entsprechend die feineren, in der Fabrik hergestellten 
Tuche und dunklere Farben sowie verhaltenere Verzierungen 
bevorzugten. Unter den Produkten aus dünnem Tuch gab es 
auch hier die landesweit getragenen dunkelblauen oder 
schwarzen Hosen, Westen, Dolman, kurze Jacken (Abb. 22-23), 
daneben als Somogyer Besonderheit die Csökölyer weiße 
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Tuchweste (Abb. 20-21). Von der hervorragende Volkskunst
werte verkörpernden Somogyer Tuchbekleidung werden heute 
nur noch in Museen einige Exemplare aufbewahrt. 

Edit Katona 

Kürschnerarbeiten 

Im Komitat Somogy sind die Verzierungen der in den 
öffentlichen Sammlungen zu findenden Pelzjacken und Schafs
pelzen besonders abwechlungsreich. Die Vielfältigkeit im 
Schnitt, Farbe, Komposition und Motiven ist das Charakteristi
kum der Kürschnerarbeiten des Komitats. 

Die Preislisten geben uns Aufschluss über die Arbeit der 
Kürschner: Verbrämung und Fütterung von Jacken, Anfertigung 
von Pelzjacken, Miedern, das Nähen von Handschuhen und das 
Gerben (Aufbereiten) verschiedener Häute waren die wichtig
sten Posten. Von verzierten Pelzjacken wurden erstmals in einer 
1737 in Marcali herausgegebenen Preisliste gesprochen, alle 
weiteren erwähnen immer wieder dieses Kleidungsstück. Von 
den Kürschnermeistern aus dem oberen Somogygebiet wurde 
1779 eine Zunft gegründet, in größerer Zahl arbeiteten sie in 
Kapos-vár, Szigetvár, Nagyatád und Barcs. 

Die Technologie der Kürschnerarbeit ist mit der der anderen 
Gebiete des Landes identisch, man verwendete die Alaunger
berei, das Material für die Aufsätze wurde von ihnen selbst 
gegerbt oder sie kauften sie von den Gerbern. 

Von den Trachtenstücken wurden die Pelzjacke „kisbunda", 
der Pelzrock „bekecs", der Schafpelz „suba" von den Männern 
und von den Frauen der kleine Schafpelz „kissuba" getragen. 
Unsere Museen sammelten diese Stücke von Beginn des XX. 
Jahrhunderts bis zum zweiten Weltkrieg. Ihre Blütezeit kann 
annähernd von den siebziger Jahren des XIX. Jahrhunderts bis 
zum Ersten Weltkrieg festgelegt werden. 

Von den bisher bestimmten Grundtypen, der Verzierung 
durch zusammenhängende Aufsätze, den sich aus einzelnen Auf
sätzen aufbauenden und den bestickten Grundtypen fanden wir 
letztere zwei im Komitat Somogy vor. Gerade dieses Komitat ist 
das beste Beispiel dafür, wie die Stickerei die Aufsätze 
verdrängte, den Übergang zwischen diesen beiden Verzierungs
methoden bezeugen zahlreiche Pelzjacken. Auch die Verwen-
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dung immer reicherer Verzierungen kann, angefangen von 
einfachen Blumenmustern bis zur fast völligen Bedeckung der 
verzierbaren Oberfläche gut verfolgt werden. 

Grundlage der Analyse waren die Komposition der Verzie
rungen, die Ausnutzung der verzierbaren Fläche und der Schnitt. 
Diesem Gesichtspunkt entsprechend unterscheiden wir mehrere 
Verarbeitungstypen. Mit Pelzbesatz und Stickerei zugleich 
verziert ist nur ein kleiner Schafpelz für Frauen, „kissuba" 
erhalten und nur ein von Archivbildern bekannter Schafpelz für 
Männer. 

Die Erforschung der Kürschnerarbeiten im Komitat Somogy 
konnte nur in wenigen Fällen auf solche offenkundigen Fragen 
Antwort geben, wie zum Beispiel: wie ist die territoriale 
Verbreitung der vorgestellten Typen, gibt es unter ihnen eine 
geschichts- und entwicklungsbezogene Reihenfolge, unter wel
chen Umständen wurden sie getragen und so weiter. Trotzdem 
gebührt dem Komitat Somogy ein besonderer Platz unter den 
Kürschnerarbeiten Ungarns. Deren Berechtigung beweisen die 
reiche Verzierung, die mannigfaltigen Typen, die Vielfalt an 
Motiven und Kompositionen der auffindbaren Stücke. 

17. Kroatische Frauen aus 
Lakácsa in kurzen Jacken und 
Pelzjacken. RRMF3690. 
Aufnahme von Sándor Gönyey 
Ebner, 1926. 

László Torma 

Varianten der bäuerlichen Trachten des 
XVIII-XX. Jahrhunderts 

im Komitat Somogy 

Berichte aus dem späten Mittelalter bezeugen, dass sich 
einzelne Schichten der im Komitat lebenden Fronbauern in 
dieser Zeit besser kleideten, als jene im XVIII. Jahrhundert. Bei 
ihrer Oberbekleidung finden wir auch ausländische Stoffe und 
Tuche. Ihr Schmuck und die Metallverzierungen an ihrer 
Bekleidung zeugen von dem Reichtum der ungarischen Metall
kunst ihrer Zeit. Die Entfaltung, Verbürgerlichung nach der 
großen, durch die Türkenherrschaft verursachten Verarmung 
begann in einzelnen Gegenden schon gegen Ende des XVIII. 
Jahrhunderts, in anderen erst ab Mitte des XIX. Jahrhunderts. 
Die schlechten Straßen des Komitats, die größere Entfernung 
von den Handelszentren verstärkte noch die Isolierung der hier 
Lebenden. Berichte aus dem Anfang des XIX. Jahrhunderts 
beschrieben die Bekleidung der Somogyer als einfaches 
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18. Junges Ehepaar in Szil
vásszentmárton. 
RRM F S800. Aufnahme von 
Sándor Gönyey Ebner, 1931. 

m 19. Frauen aus Csököly 
weißer Trauerkleidung. 
RRM F 2480. Aufnahme von 
Sándor Gönyey Ebner, 1926. 

Ensemble aus Leinenhose-Hemd, Leinenhose-Hemd-Schürze, 
ergänzt damit, dass die Männer schwarze Filzmützen, Bund
schuhe, Leibchen, „szűr" Tuchmäntel trugen und nur wenige 
Stiefel. Die Anmerkung stammt aus dem südwestlichen Gebiet 
des Komitats. Aus den äußeren Gebieten Somogy's und aus den 
Sió- und S árvíz-Gebieten wurden damals schon Erweiterungen 
der Farbskala der Trachten aufgezeigt. Die Frauen trugen an 
Festtagen bunte Kattonkleider, ihre Röcke wurden kürzer, aber 
ihre Leinenhemden waren reichlich gefältelt. Die Männer dieser 
Gegend kauften sich für den Winter schon ein Hosen-Weste-
Mantel-Gewand aus Tuch. Ende des XVIII. Jahrhunderts 
begann der Austausch der Filzmützen gegen Hüte, das Weglassen 
der Bundschuhe zu Gunsten der Stiefel, Opanken, Pantoffeln, 
Sandalen. Das Färben der Leinen-Oberbekleidung wurde zu 
Beginn durch das Erscheinen der deutschen Blaufärber 
begünstigt, beliebt wurden aber auch weinrote und schwarze 
Acces-soieres der Trachten. In der zweiten Hälfte des XIX. 
Jahrhunderts war das Färben der Trachten üblich, aber die 
Veränderungen betrafen auch den Schnitt der Kleidungsstücke 
aus Leinen. Man begann, an Stelle der gerade geschnittenen 
Hemdsärmel und im Rücken kurzen Männerhemden längere 
Hemden mit Manschetten und Kragen zu tragen. Besonders die 
Herausbildung einer Vielfalt von Haar- und Kopftrachten, 
Kopfbinden, und Hauben sind in dieser Epoche auffallender, die 
Röcke, Hosen werden weiter und mancherorts auch die 
Schürzen. Üblich wurde bei den Frauentrachten die Farbe Blau 
für den Wochentag, Schwarz für Feiertage, die jungen Frauen 
bevorzugten Weinrot. Bis Ende des XIX. Jahrhunderts wurden 
bei den Männern Hemden und Mäntel im bürgerlichen Schnitt 
populär. Neben dem Tragen von Stiefelhosen kamen auch 
Pantalons in Mode. Die frühere weiße Leinenoberbekleidung 
blieb bei den Reformierten des Zselic und Belső- Somogy als 
weiße Trauerkleidung oder Kirchentracht zu Karfreitag bis Mitte 
des XX.Jahrhunderts erhalten. Bei den seit den 1920er Jahren in 
der Modegestaltung immer vorangehenden Frauentrachten der 
Dörfer des Koppány-Gebiets und Kaposmente trat eine 
Nachblüte ein. Anderswo kann man von einem allmählichen 
Verschwinden der Bauerntrachten sprechen. In den 1950er 
Jahren verbreitete sich unter den ungarischen und deutschen 
Frauen auf Grund der Auswirkung der Städte das Tragen von 
engen Röcken, Kostümen und kurzen Haaren. Bei den kroati
schen Frauen in der Umgebung von Lakócsa begann dieser 
Vorgang erst Ende der 1960er Jahre. 

Judit Knézy 
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Stickereien-Spitzen gestern und heute 

Die Somogyer Stickereien beinhalten all jene Eigentümlich
keiten, die charakteristisch für den alten und neuen Stil der 
ungarischen Stickereien sind. Beispiele für ihre Vielfältigkeit sind 
die verziert umnähten Betttuchränder, die reiche Auswahl an 
Männer- und Frauenhemden, verschiedene Tücher für Hals, 
Kopf und Hand, die das Hausinnere schmückenden Tücher, die 
Geschenktücher und die festlichen Tischtücher. Charakterisch 
waren auch neben der Anwendung der reinen Weißstickerei die 
rot-blaue und mancherorts auch die Stickerei mit mehreren 
Farben. 

Im vorigen Jahrhundert war die Klöppelspitze an nur wenigen 
Orten bekannt. Sie verbreitete sich als Heimarbeit in den ersten 
Jahrzehnten nach 1900. 

Das Komitat Somogy war 1873 auf der Wiener Weltaus
stellung, an der Ungarn zum ersten Mal teilnahm, mit insgesamt 
30 verschiedenen bestickten und gewebten Bauerntextilien ver
treten. 

Auf der Milleniumsausstellung 1896 im Stadtwäldchen in 
Budapest wurde das Komitat Somogy durch die Gemeinde 
Csököly vertreten, und zwar mit Frauenkleidern aus mit Safran 
gelbgefärbtem Hausleinen, verziert mit der ältesten Stickerei 
und bestickten Männerhemden im ältesten Stil. 

Im Komitat Somogy bewahrten die meisten Familien bis in die 
1900er Jahre die reich bestickten- mit Klöppelspitzen umsäum
ten Totenbettdecken und Kissen auf, die von den Eltern und 
Großeltern auf sie übergegangen sind. Verstorbene nahe Ver
wandte wurden in der Leichenhalle auf die verzierten Leichen
tücher gelegt. 

Die Laken- und Kissenstoffe wurden wahrscheinlich von den 
Spitzenhändlern aus dem Oberland gekauft, von denen sie neben 
der Klöppelspitze auch verschieden breite und lange weiß 
bestickte Streifen bezogen. 

In den 1900-er Jahren gehörten zur Frauentracht - besonders 
im Süden des Komitats Somogy - eine reiche Auswahl an 
Kopf-, Hals- und Handtüchlein aus weißem Linnen, reich bes
tickt mit weißem Garn nach Vorzeichnung. Beliebt waren auch 
die mit blau-rotem Kreuzstich bestickten Handtüchlein. 

Die Frauen trugen bis in die 1910er Jahre noch weiße, seltener 
schwarze gehäkelte - gestrickte - handgenetzte Häubchen. 

20. Leichentuch aus der ersten 
Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 
Csákány. RRM 2247. 

21. Kopftuch. Im Stielstich 
bestickt, umsäumt mit hand
gehäkelter Spitze. Angefertigt 
von Frau Pálné Zóka 1908. 
Szenna. RRM S9 AS. 1. 
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22. Männer-Hemdbrust, im 
Kreuzstich bestickt. Ange
fertigt in der zweiten Hälfte 
des XIX. Jahhunderts. Német-
egres. RRM 1384. 

In der Gegend um Karád - Kötcse - Törökkoppány trugen die 
Männer bis in die 1920er Jahre aus weißem Baumwollstoff ge
fertigte Hemden mit weißer Stickerei, deren Kragen, Mansche
tten und Hemdbrust im gleichen Stil, aber mit abweichendem 
Muster gefertigt wurden. Besonders in Törökkoppány waren die 
mit rotem Kreuzstich bestickten Männer- und Frauenhemden 
verbreitet. 

In Buzsák waren gleichzeitig Stickereien im alten Stil auf 
handgefertigtem Hanf- oder Baumwollleinen neben Bauern
stickereien und einer reichen Auswahl an Stickereien im 
neuesten Stil vertreten. Die Technik der Applikation verbreitete 
sich um die Jahrhundertwende. Besonders bei der Verzierung 
der Betttücher und Bettdecken wurde „Linnen auf Linnen" 
beliebt bzw. die Verwendung von rotem Kattun-Grundmaterial. 
In den 1900er Jahren begann mit Unterstützung und unter der 
Leitung der Gesellschaft der Balatoner Heimwerker und der am 
Ort wohnenden Komtessen von Széchenyi die Auftragsanfertig
ung von Karáder und Buzsáker Stickereien zur Ausschmückung 
städtischer Wohnungen und Ferienhäuser am Balaton. Dies 
wurde in der Zeit von 1952-1999 von der Heimwerker-
Genossenschaft Süd-Balaton (Dél-Balatoni Háziipari Szövet
kezet) in Siófok weiterentwickelt. Mit der Neugestaltung der 
Stickerei aus Buzsák beschäftigen sich bis heute einige ausge
zeichnete Künstler mit bedeutenden Ergebnissen. 

Entlang der Drau trugen die kroatischen jungen Frauen bis in 
die 1940er Jahre das sog „pocelica", ein über dem Haarknoten 
getragenes, im Nacken verstärktes, besticktes breites Band. In 
den an das Komitat Tolna grenzenden ungarndeutschen Gemein
den blieben am längsten Stickereien nach freier Zeichnung und 
mit Kreuzstich auf das Heim schmückenden Textilien erhalten. 

1908 wurde vom reformierten Pastor Endre Kajál in Balaton
endréd der erste Klöppellehrgang organisiert, um immer mehr 
Mädchen und Frauen aus den umliegenden Gemeinden Arbeit zu 
verschaffen. Diese Initiative wurde vom Museum für Hand
werkskunst durch fachliche Beratung und Mustermaterial 
unterstützt. Im 1936 eröffneten Haus für Volkskunst in Tihany 
wurden schon künstlerisch angefertigte Klöppelspitzen aus 
Balatonendréd vorgestellt und verkauft. 

Marianna Varga 
23. Klöppelspitze aus Bala
tonendréd. Klöppelhaus Kájel. 
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Gegenstände aus Rinde, Baumstämmen, 
Ästen und anderen pflanzlichen 

Materialien 

Das Somogyer Volk ist seit Jahrhunderten Meister in der 
Verwertung der verschiedenen Baumarten. Obwohl das Wald
nutzungsrecht die Nutzung der mehr als hundert Jahre alten 
Eichen-, Buchen- und Mischwäldern bedeutend einschränkte, 
waren die armen Bauern und Leibeigenen der Dörfer immer 
versucht, die Baumaterialien, Einrichtungsgegenstände für ihre 
Häuser, kleinere und größere Nutzgegenstände aus dem dafür 
geeigneten Holz selbst anzufertigen. Das alles sollte nichts kosten 
und lange halten. 

Im Frühjahr schälten sie die Rinde der geeigneten Bäume ab, 
nähten sie mit deren Bast zusammen, um darin Körnerfrüchte 
oder die zum Waschen benutzte Holzasche aufzubewahren. 
Fanden sie viele Walderdbeeren oder andere Früchte, schälten sie 
die Rinde vom Ast einer jungen Birke oder Linde ab, hefteten sie 
mit Dornen oder kleinen Zweigen zusammen, um darin die 
Früchte sammeln zu können. 

Die Menschen an der Drau und am Kis-Balaton stellten aus 
großen hohlen Baumstämmen auch Boote, sog. bodon her. 
Geschicktere Bauern schnitzten aus Hartholz kleinere und 
größere Mörser, Schöpfkellen, Seihlöffel, Trichter und Stöcke. 
Die Wände und Giebel der Ständerbauten mit Schwellenkranz 
und die Seiten der offenen Maisscheune wurden aus Zweigen 
geflochten, weiterhin auch Körbe, Hühner- und Bienenkörbe. 

Andere stellten aus dem leicht zu beschaffendem Riedgras und 
aus Kolbenschilf Teppiche, Wandverkleidungen und Taschen 
her. 

Das nach dem Handdreschen gewonnene Roggenstroh wurde 
nicht nur zur Dachabdeckung genutzt, sondern daraus wurden 
Behälter und Brotbackkörbe geflochten. 

Die Nutzung von Maisbast ist neueren Datums, es wurden die 
Sitzflächen der Lattenstühle daraus geflochten, aber auch Fuß
matten und Taschen, sog. cekker wurden mit Hilfe von selbst
gebastelten Rahmen hergestellt. 

Edit Kerecsényi - Orsolya Kapitány 

24. Rindengefäß, Behälter für 
Dörrobst. Zweite Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts. Lakócsa. 
RRM 1199. 

25. Korb zum Mostfiltern. 
Somogyszob. RRM 72.13.6. 
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26. „Billog"- Viehbrand
marke. Anfang des XX. Jahr
hunderts. RRM 

Metallkunst 
Die Metallkunst wird in den Sammlungen des Komitats in 

erster Linie durch Schmiedearbeiten repräsentiert. Den größten 
Teil der Schmiedearbeiten bilden landwirtschaftliche Arbeits
geräte und Haushaltsgeräte, weniger Töpfe und sonstige Nutz
gegenstände. 

Die Verzierungen waren ihrer Funktion entsprechend 
möglichst spärlich, verfügten über wenig Motive, charak
teristisch war die Herausbildung von geometrischen Mustern 
und ästhetischen Formen durch Ziselieren und Punzieren. In den 
Sammlungen finden wir eine große Anzahl von verzierten 
Sicheln, Rebenmessern und Handwerkzeugen für die Holz
bearbeitung, daneben wurden Handwerkzeuge des Ackerbaus, 
der Tierhaltung und Fischerei, wie Heuschneider, verschiedene 
Hacken, Fesseln, Fischgabeln durch Ziselieren und Punzieren 
verziert. 

Aus geometrischen Elementen, Halbbögen, Punkten und 
Geraden wurden seltener auch Blumenmotive gestaltet. Neben 
den vor Ort hergestellten Schmiedearbeiten erschienen auch 
sonstige, vor Ort nicht erstellbare Gegenstände der Metallkunst, 
die man sich auf den Märkten beschaffte. Das Handwerk der 
Spengler, Schlosser, Kupferschmiede und Drahtbinder ist in 
kleinerem Ausmaß hauptsächlich ebenfalls mit Gebrauchsgegen
ständen, seltener mit Ziergegenständen in den öffentlichen 
Sammlungen vertreten. 

György Balázs 

27. Hirtenstab. RRM 7090. 

Hirtenkunst 
Bis Mitte des XIX. Jahrhunderts blühte die Hirtenkunst, der 

reichste Zweig der Volkskunst des Komitats Somogy auf, ver
treten durch jene einfachen Gegenstände der Hirten wie 
Hirtenstab, Schäferhaken, Schweinehirtenbeil, Hetzpeitsche, 
Salzbehälter, Trinkbecher, Kürbisflasche, Rasiermesserbehälter, 
Spiegelschachtel, Streichholzbehälter u.a., die die Hirten aus 
Holz, Rinderhorn, Flaschenkürbis und Leder selbst herstellten. 
In diesem Abschnitt werden wir mit den wichtigsten formellen 
und strukturellen Variationen der Schnitzereien bekannt
gemacht, sowie mit der Herausbildung und Entwicklung der 
Hirtenkunst und ihrem Übergang zum Volkskunstgewerbe. 
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In der 1830er Jahren entstanden die ältesten Schnitzereien, die 
siegellackintarsierten Rasiermessebehälter und Mangelbretter, 
die sich in den Anfängen kaum von den Bauernschnitzereien 
unterschieden. Nach 1850 entwickelte sich die frühe Schnitz
tradition, für die Blumenverzierungen charakteristisch waren, 
weiter. Ein neuer Schnitzstil wurde übernommen, geprägt von 
den mit herumstreunenden Betyárén verbündeten Hirten in den 
Südwest-Transdanubischen Komitaten in den Jahren 1830-1840. 

Die Siegellackintarsia hielt sich bis zur Jahrhundertwende. 
Die Gravierungstechnik wurde vereinzelt schon ab Mitte des 
Jahrhunderts angewandt, verbreitete sich aber erst seit den 70er 
Jahren, als sie durch Koloratur mannigfaltig wurde. Die Relief
schnitzerei löste Ende des Jahrhunderts die Siegellackintarsia ab. 
Zur Verzierung der Hütegegenstände wurde das Einkerben des 
Lebensbaums und die Zinneinlegung angewandt. 

Die Ornamentik war außerordentlich sehenswert. Die 
Mehrheit der Blumen- und Tiermotive wurde aus der Muster
vielfalt des Volkshandwerks wie der der Schreinermaler über
nommen. Die häufigste Verzierung ist der aus einer Vase mit 
zwei Henkeln, einem Herzen, aus einer Blume wachsende Blu
menstrauch. Die Hirten des Komitats waren unter den ersten, 
die begannen, Motive von Vögeln, Pfauen und Hirschen zu 
schnitzen, entweder zu beiden Seiten des Blumenstocks oder als 
blumenhaltende Motive. 

Wahrscheinlich unter dem Einfluss neuerer berühmter 
Betyarenbanden wurde das vorherrschende Motiv ab 1870 die 
Betyarendarstellung. Motivreihen wie „Betyár mit seiner 
Geliebten", „Betyarentreffen", „Zecherei" wurden ergänzt durch 
Szenen wie „Ziehende Betyarenbande", „Ergreifung von Jóska 
Savanyú und sein Geleit ins Gefängnis". Ende des Jahrhunderts 
erhöhte sich die Zahl der Hirten-, Jäger- und vaterländischen 
Motive. 

Ein Zeichen der eintretenden großen Veränderungen zur Jahr
hundertwende ist es, dass die früheren Motive und die symbo
lische Darstellungsweise von dem Anspruch nach Darstellung 
der natürlichen Umwelt abgelöst wurden. Das Kapitel stellt die 
Arbeiten der bedeutendsten Hirtenschnitzer, Vendel Zámbó, 
István Mecseki, Vendel Balázs, József Hodó, József Sótonyi, 
József Jáger, der Schnitzer aus dem inneren Gebiet von Somogy 
und Antal Kapoli u.a. vor. Auf die sich künstlerisch betätigenden 
Hirten wirkte sich stimulierend die Entdeckung der Volkskunst 
und die Sammeltätigkeit von János Xantus und später Ottó 
Herman aus, in deren Folge die Schnitzer begannen, prächtige, 

28. Spiegelbehälter. Siegellack
intarsia mit Blumen- und 
Vogelmotiven. Wahrscheinlich 
eine Arbeit von Vendel Zámbó 
aus den 1850er Jahren. 
Darány. RRM 72.46.1. 

29. Kürbisflasche mit Ritz
verzierung. RRM 65.460.1. 
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30. Die Dreifaltigkeit dar
stellende Wachsstatue unter 
Glasglocke aus der zweiten 
Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 
RRM 63.385.1.1. 

31. Grabhölzer aus dem 
reformierten Friedhof in Szen
na. Zeichnung von István Z. 
Soós, 1950. RRM 12.350. 

die Hirtenkunst und das Hirtenleben repräsentierende 
Schnitzereien zu erstellen. Das Ergebnis dieses Prozesses ist die 
Herausbildung des Volkskunsthandwerks im XX. Jahrhundert. 

Ilona S. Kovács 

Baudenkmäler und Gegenstände 
der sakralen Welt 

Bei der Gestaltung der Umgebung des religiösen Lebens des 
Volkes spielten nach der Belagerungszeit durch die Türken die 
Orden (Jesuiten, Franziskaner), die Kirchenpatronen sowie die 
Veszprémer Bischöfe eine bedeutende Rolle. Durch die Tätigkeit 
des Bischofs Márton Bíró Padányi (1745-1762) verbreitete sich 
komitatsweit die Verehrung der Heiligen Dreifaltigkeit und der 
Kult des St. Wendel. 

Mit der frühen Verbreitung der Reformation besonders 
entlang der Drau und im Belso-Somogygebiet verstärkte sich die 
protestantische Glaubensausübung. Von den Erinnerungsstü
cken der reformierten Gemeinden sind von außerordentlicher 
Bedeutung die mit bemalten Tischlerarbeiten geschmückten 
Kirchen von Szenna und Patapoklos.Die im XVIII. Jahrhundert 
entstehenden Wallfahrtsorte (Andocs, Segesd, Turbék) zogen 
auch Gläubige aus Gebieten außerhalb der Komitatsgrenzen an. 

Das Bekleiden der Gnadenfigur aus einem Gelöbnis heraus ist 
das früheste Beispiel des Loreto Kultes. Auf den Spuren der 
Sitten und Bräuche lebte auch andererorts diese Tradition 
(Buzsák, Ortilos - St. Mihály-Kapelle, Marcali-Horvátkút) 

Schauplätze besonderer volkstümlicher Andacht waren die 
heiligen Brunnen, die mehr oder weniger mit den Wallfahrts
orten verbunden waren. Die paraliturgischen Züge der sich auf 
sie beziehenden Gebräuche sind noch bis in unsere Tage erhalten 
(Waschung der Augen und Glieder, Verwendung des Wassers als 
geweihtes Wasser u.a.). 

In unserem Kapitel ist unter anderem die Rede von den 
Kapellen, von den Dreifaltigkeitssäulen, von Kreuzen und Statu
en entlang der Straßen und den diesbezüglichen Gebräuchen. 

Die religiösen Gegenstände im eigenen Heim, die Wallfahrts
andenken in den Hausaltären bzw. Herrgottsecken wie 
Kruzifixe, Statuen, Glasbilder, Wachsgegenstände, Reliquien 
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beinhaltende Klosterarbeiten im Poliondstil wurden zum Teil als 
Importware gekauft (Salzburg, Sandl, Buchers). Der andere Teil 
der Andachtsgegenstände wurde von geschickten Heimwerkern 
selbst angefertigt (Geduldsgläser). 

Mária Imre 

Sitten und Gebräuche 

Die Volksbräuche erreichten Ende des XIX. Jahrhunderts im 
Komitat Somogy ihre Blütezeit. Zum Glück können wir auf eine 
reiche Auswahl an volkskundlichen Aufzeichnungen aus dieser 
Zeit zurückgreifen. Die Volksbräuche ließen die außergewöhnli
chen Tage des Kalenderjahres und bedeutende Wendepunkte des 
menschlichen Lebens zu Feiertagen werden. Unsere Studie gibt 
in Form von jahreszeitlichen Kreisen einen Überblick über diese 
denkwürdigen Tage. Reich an Bräuchen ist besonders der mit der 
Adventszeit beginnende Kreis der Winterfeste. Charakterisch für 
die von Katholiken bewohnten Gebiete sind die Krippenspiele. 
Die dramatische Vorführung der Geburt Christi erfolgte im 
nördlichen Teil des Komitats als eine Art Puppentheater. Diese 
auch im ungarischen Sprachgebiet selten vorkommende Sitte 
wurde als Puppentanz von Betlehem bekannt. Am Dreikönigstag 
wurde die Geschichte des Kindermordes zu Betlehem von den 
drei Königen - von Haus zu Haus ziehend - vorgetragen. Als 
Abschluss des Kreises der Winterfeste wurden fast überall zu 
Fasching ein lustiges Treiben mit Masken und Kostümen 
veranstaltet. Dass dieser Brauch schon sehr alt ist, untermauert 
die als Abschreckung gedachte, 1480 geschriebene Predikt des 
Pelbárt Temesvári. Die bedeutendsten Bräuche des Kreises der 
Frühlingsfeste sind mit Ostern verbunden. Eine große Tradition 
hat die Wachsverzierung von Eiern, am archaischsten sind die 
geometrischen Figuren. Die Taufpatinnen beschenkten zu 
Ostern ihre Patenkinder mit verzierten, bemalten Eiern. Der 
Sonntag nach Ostern, der „Weiße Sonntag" war der Tag der 
zeremoniellen Freundschaftsschließung der Mädchen. Mit dem 
Abschlussfest des Kreises der Frühlingsfeste, dem Pfingstfest ist 
der Pfingstumzug der Königin verbunden, der von den 
Volkskundlern in den 1930er Jahren noch als lebendiger Brauch 
aufgezeichnet wurde. Unter den Sommerfesten ist das Sehens
werteste die Nacht zum Tag des Heiligen István, wenn von der 

32. Grabhölzer aus dem 
reformierten Friedhof in Szen
na. Zeichnung von István Z. 
Soós, 1950. RRM 12.350. 

33. Hochzeitsszene aus dem 
Heiratsregister der reformier
ten Kirchengemeinde Szoma-
jom (heute Kaposfo), 1773. 
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34. Trauzeugenstab. Rekon
struktion. 1979. Somogy -
udvarhely. 

Jugend angezündete Baumrindenbündel in der Luft geschwenkt 
werden. Im Sommer gibt es wegen der schweren Arbeit wenige 
Feste. Der allgemein bekannte, das Ende der Ernte kennzeich
nende Kirmisumzug bzw. der Umzug zur Weinlese wurden erst 
nach einer ministerlichen Verordnung aus dem Jahre 1901 
gebräuchlich. 

Zu den Wendepunkten des menschlichen Lebens gehört als 
erster die Taufe, zu der bei den Katholiken ein Paar Taufpaten, 
bei den Reformierten und den Evangelikern bis zu 10-15 Tauf
paten-Paare eingeladen wurden. Der mit der Hochzeit verbun
dene Kreis der Sitten und Gebräuche ist am umfangreichsten. 
Zu den besonderen, die meisten Altertümlickeiten bewahrenden 
Gebräuchen des Belső-Somogy gehören alku (das Feilschen) und 
szabás (Schnitt). Während des alku wurden noch in den ersten 
Jahrzehnten des XX. Jahrhunderts von den Eltern vereinbart, für 
welche Summe die Tochter verheiratet wird. Dieser „Kaufpreis" 
wurde von den Eltern des Mädchens mit dem szabás vergolten, 
indem sie dem Bräutigam 10-15 Garnituren Unterwäsche und 
Hemden aus selbst gewebtem Leinen anfertigten. Die Zierde der 
Hochzeitstafel war der mit Gebäck geschmückte Geschenke
baum. Die 2-3 Tage dauernde Hochzeitsfeier wurde von 
spaßigen Einlagen ausgeschmückt. In Csurgónagymarton 
wurden bei dem Hochzeitsfest Pferd und Storch dargestellt. Die 
meisten Kostümierten waren auf der Hochzeit der Kroaten in 
Szentmihályhegy, weiße und schwarze Hexen, Priester, ein
armiger Geiger sowie die Verkörperung des Todes mit der 
Kürbismaske, die die Hochzeitsgesellschaft unterhielten. 

Bis Ende des XIX. Jahrhunderts war im Komitat der Brauch 
verbreitet, dass sich zeitig verabschiedende Gäste an Ketten zur 
Hochzeithaus zurückgeführt wurden. 

Die letzte Wende im menschlichen Leben ist der Tod. Als 
größten Verlust wurde von der Dorfgemeinde der Tod eines 
jungen Erwachsenen angesehen. Von den Verstorbenen im 
Heiratsalter wurde im Hochzeitskleid mit der Todeskrone 
versehen Abschied genommen. 

Judit Imrő 

35. Mädchen mit „komatár. 
Törökkoppány 1938. 
Aufnahme von Béla Gunda. 
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Traditionen der Volksmusik 

Die Studie gibt einen zusammenfassenden Überblick über die 
Traditionen der Volksmusik des Komitats und beschreibt deren 
Eigenarten. 

Bartok (1924) und Kodály (1937) wiesen auf die Besonder
heiten der Pentatonie, der Intonation, der einzelnen Rhythmus
arten und der Instrumentenkultur hin. Die Forscher nach ihnen 
(Lajos Vargyas, György Martin und Ferenc Pesovár 1954, Pál 
Járdányi und Imre Olsvai ab 1961) deckten neue Fakten im 
melodischen Aufbau, in Typenfamilien und in den Zusammen
hängen zwischen Tänzen und Sitten auf. 

Die Arbeit charakterisiert auch kurz die Volksmusik der 
bedeutendsten Nationalitäten des Komitats - Kroaten, Ungarn
deutsche, Zigeuner mit Muttersprache Romani und Rumänisch. 

36. Hirte mit Langßöte 

Imre Olsvai 

Volkstanz 

Das Ziel der Studie ist es, einen Überblick über die 
traditionelle Tanzkultur im Komitat Somogy zu geben, ein
gebettet in einen breiteren geographischen und geschichtlichen 
Rahmen. 

In dieser Region bildete der Tanz einen organischen Teil des 
Lebens der Dorfgemeinde. Er war ein aktiver organisatorischer 
und integrierender Faktor, der den Charakter der Volkstracht 
bestimmte, spezifische Mittel von den Teilnehmern bei Tanzan
lässen verlangte. Dieser Umstand macht es so wichtig, in so einer 
Ausgabe unbedingt den Tanz anzusprechen. 

Zur Geschichte der Tanzkultur des Komitats Somogy stehen 
uns zahlreiche historische Quellen zur Verfügung. Zeugnisse des 
Predikators Pelbárt Temesvár über das maskierte Karneval
streiben der Frauen entlang des Kapos aus dem XV Jahrhundert, 
Bild- und Schriftdokumente über den Heiduckentanz aus dem 
XV-XVI. Jahrhundert, die Archivaufzeichnungen aus dem 
XVIII. Jahrhundert über den Werbungstanz der Soldaten, die 
dichterischen Werke von Dániel Berzsenyi und Mihály Csokonai 
Vitéz zeugen alle von der Mannigfaltigkeit der Tanzkultur. 

Was die Tanzfolklore des XX. Jahrhunderts betrifft, ist das 
Komitat Somogy eine herausragende Stätte der Tanztradition 

37. Volksmusikinstrument 
„köcsögduda". Felsőmocsolád. 
RRM 79.17.7. 

535 



38. Pfeife aus Weidenholz. 
Um 1930. RRM 3216. 

Südtransdanubiens, wo die alten Tanzformen und die regionalen 
Züge des Tanzlebens zu Beginn des XX. Jahrhunderts lebendiger 
und populärer waren als in den benachbarten Komitaten. Die für 
diese Gegend charakteristischsten Tänze sind der Tanz der 
Schweinehirten und der Mädchenreigen mit Gesang. Der 
Tschardas hier in regionaler „getragener" Form weicht von den 
entwickelteren Formen des Tschardas anderer Gebiete ab. Dane
ben fand die Tanzforschung im Komitat Somogy eine Reihe von 
mit Feiertagen und Lebenseinschnitten verbundenen rituellen 
Tänzen. Der frühen Verbreitung von Tanzschulen ist es zu 
verdanken, dass Walzer, Polka und andere bürgerliche Gesell
schaftstänze einen festen Bestandteil des Tanzrepertoires der 
Ortsgemeinden bilden. 

László Felföldi 

Das Leben der Kinder, Kinderspielzeug 

39. Hinkespiel. Kéthely. RRM 
3822. Aufnahme von Sándor 
Gönyey Ebner, 1927. 

Diese Studie stellt die traditionelle Spielkultur der in den 
Dörfern des Komitats Somogy lebenden Kinder vor, gestützt auf 
ein reiches literarisches Material, Fotografien, Beschreibungen 
sowie auf eine für ungarische Verhältnisse hervorragende Spiel
zeugsammlung. 

Nach der Beschreibung der Anlässe für Spiele und Spiel
situationen folgt eine Beschreibung des Lebens der Kinder im 
vorigen Jahrhundert bzw. Anfang dieses Jahrhunderts, reich mit 
Fotografien illustriert. Anschaulich werden die Beschreibungen 
des Spielzeugs durch zahlreiche Fotografien und Zeichnungen. 
Die Vielfalt der Geschicklichkeitsspiele mit verschiedenen 
Gegenständen und der sportlichen Spiele wird nur noch von den 
Gesangs-, Tanz-, Text- und Bewegungsspielen übertroffen. Im 
Komitat Somogy finden wir auch eine reiche Anzahl von 
Gesellschafts- und Reigenspielen mit Partnerwahl sowie Spiele 
mit Denkaufgaben. Die Vielfalt der volkstümlichen Kinder- und 
Abzählreime wetteifert mit der Schönheit der Wiegenlieder. 
Einige letzterer bewahren sehr alte, archaische Züge. 

Magda Szapu 
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TISZTELT OLVASÓ! 

Sajnálatos módon a technikai szerkesztés 
és a korrektúra után az alábbi hibák ma
radtak a szövegben, melyekért ezúton 
szíves elnézését kérik a kötet szerkesztői. 

29. oldal 18. sorban helyesen: 
.. .összeírták a XVII. század... 

S6. oldal 39. ábra helyesen: 
37. 

U. oldal 19. sor vége helyesen elválasztva: 
évszá-mosak 

U. oldal képaláírásban helyesen: 
.. .nemzetiségűek... 

>8. oldal 9. sorban helyesen: 
...Marcaliból... 

04, oldal 40. ábra helyesen: 
...vrtulka... 

14. oldal 25. sorban helyesen 
... szűrő nélküli ... 

61. oldal 8. sorban helyesen: 
18. a-i. ábra 

63. oldal 12. sor helyesen: 
...vékaruháéval... 

63. oldal képaláírásban helyesen: 
18. a-i. 

73. oldal 1. ábra képaláírásában helyesen: 
Cifraszűr... 

08. oldal 2. ábra képaláírásában helyesen: 
...búcsúja... 

99. oldal 34. sorban helyesen: 
...felsőruházat... 

19. oldal 13. ábra képaláírásában helyesen: 
...az 1700-as évek végén... 

í9. oldal 32. sorban helyesen: 
.. .majd múzeumigazgató... 

U. oldal 23. sorban helyesen: 
...MALONYAY... 

S4. oldal 19. ábra helyesen: 
20. 

'P. oldal 19. ábra képaláírásában helyesen: 
...halászó... 

'9. oldal 1. ábra képaláírásában helyesen: 
Vadépuszta 

'8. oldal 35. sorban helyesen: 
...szentté avatása... 
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