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Férfi viselet 

A férfiak hajviseletéről nem írnak a szol-
gabírák. Az első adatot Munkácsytól kapjuk 
(1842. 569). Eszerint Bőközben rövidre nyírt 
hajat viselnek. A kanász azonban itt is hosz-
szú, kétfelé választott hajat hord, amelyet a 
füle mellett köt csomóba. Höbling (1845. 93) 
és Haas (1845. 51) arról tudósít, hogy a ma
gyarok haja erősen zsírozott. Ebből ar ra kö
vetkeztethetünk, hogy ezt is csimbókba kötve 
hordták. A németek hajviseletéről egy ada
tunk van 1862-ből (VU): az idősebbek fésű
vel feltűzött hosszú hajat, a fiatalok nyírott 
hajat viseltek. Kresz megállapítja (1956. 69), 
hogy országosan a XIX. század 30-as éveiben 
kezdődött a rövid haj divatja. Baranyában 
talán valamivel később, de a Hegyháton még 
a század végén is előfordul az idősebb fér
fiaknál a hosszú, csimbókos haj . (Várady, 
1896. I. 110 és 128). A bajusz- és szakállvise-
letre nincs adatunk. 

Problématikusabbnak látszik a fenti idő
szakban a fejviselet. 1780 körül kétféle kala
pot hordtak a Hegyháton: „ . . . egyesek ma
gyar, mások és hozzá többen német kalap
pal fedik fejüket" (KJ). E tárgyak azonosítá-

adat korai időpontja miatt nehézségbe 
ütközik. Egy ábrázolást ismerünk a Hegy
hátról a fenti időszakból: a Mánfa község 
térképe szélére rajzolt férfi magas, fekete, 
hosszú-csákójú süveget visel. (Kodolányi, 
1957. 91). Nemzetiségére vonatkozó döntő 
kri térium nincs ugyan ruházatán, Kodolányi 
szerint mégis — a korabeli egyéb ábrázolá
sokkal való összevetés alapján — a rajz ma
gyar parasztot vagy pásztort ábrázol (1957. 
93.) Egyéb adat híján fel kell tételeznünk, 
hogy a rajzon látható süveg azonos a KJ-ben 
szereplő magyar kalappal.8 

A KJ-ben említett német kalap azonosítá
sa sem könnyű. Schilling közléséből tudjuk 
(1929. 152—158), hogy a Bácskába költöző 
telepesek 1785. körül kis, kerek, keskenykari-
májú kalapot hordtak. Elképzelhetjük, hogy 
a Baranyába költöző németek is ismerték. 
Ellentmondó ennek az, hogy valószínűleg 
már a különböző helyekről származó német 
csoportok is más-más öltözetet hoztak ma-

lalást írt Kodolányi a megye népeinek viseletéről 
(1958. 119—174), majd külön az ormánsági viseletről 
(1960. 47—67). A munkákat azonban a feldolgozás 
során nem használjuk, mert az elemzésben csak 
1867-ig megyünk el és csak az ennél korábbi forrá
sokra támaszkodunk. A századvégi összevetéseknél 
egyedül a Várady monográfiát használjuk (1896. I.). 

8 Az eredetű latin terminus: „petasus' — ,.szé
les és kemény karimájú úti kalap" (Finály, 1884. 
1479) sem visz közelebb a célhoz. 

gukfcal. Ha hozzávesszük ehhez még azt, hogy 
a baranyai németség beköltözése zömmel 
már korábban megtörtént és a XVIII. század 
végéig a magyarokkal való több évtizedes 
együttélés következtében egyes ruhadarabok 
kölcsönös átvételét is feltételezhetjük,9 így a 
KJ-ben említett „német kalap"-nak a bács
kaival való azonosítása merész következte
tésnek látszik. 

A XVIII—XIX. század fordulójára orszá
gosan a süveg kiszorulása és a karimás kalap 
elterjedése a jellemző, majd a 30-as években 
ehelyett is új divat hódít: a pörge kalap 
(Kresz, 1956. 40 és 69.) Forrásaink azt bizo
nyítják, hogy Baranyában tovább élt a süveg, 
és az átváltás üteme a karimás-, majd a pör
ge kalapra, jóval lassúbb volt itt, mint az or
szág más részein. Vidékenkint bizonyos fá
ziseltolódást is tapasztalunk. A bőközi kanász 
1842-ben már széles karimájú zsíros kalapot 
hord (Munkácsy, 1842. 569), néhány évvel 
később pedig Hölbling azt írja a baranyai 
magyarokról, hogy télen-nyáron gyapjú sü
veget és emellett széles karimájú kalapot vi
selnek (1845. 93). Ugyanakkor a Pécsvárad 
környéki katolikusoknak az utóbbi mellett 
báránybőr sapkájuk is van (uo. 68). A széles 
karimájú kalap úgy látszik csak a szabadság
harc idején válik általánossá, de ezzel egy-
időben — elsősorban a fiataloknál — meg
jelenik a pörge kalap is. Pécsett már 1846-
ban széles kalapot hordtak „az alsóbb osz
tályú munkások" (Patkovics, 1846. 184).10 A 
körözött 13 hosszúhetényi honvéd közül há
rom már „pörge magyar kalapot", kettő „ke
rek zsíros kalapot", a többi is „kalapot" vi
selt (Kresz, 1956. 180). A széles karimájú ka
lap a németség körében később is hódít Ba
ranyában (VU. 1862), sőt Somogyban is (Mol
nár, 1857. 217). A fiatalok azonban már „csár
dáskalap"'-ban járnak (VU. 1862). 

Az Ormánságban ugyanakkor magas ka
rimájú, pörge kalap a divat (Csukás, 1858. 

!' Legutóbb Weber—Kellermann foglalkozott 
részletesen le problémával (1958. 31—34). Vö. még 
ehhez Kriss munkáját (1937). 

10 Munkájának a viseletre vonatkozó része: „A 
nemzeti ruha Pécsett nincs szokásban, kivévén az 
ünnepélyesen föllépő férfiaknál; mindenki többé, 
kevésbé a külföldi divatnak hódol; a polgárság igen 
illőn ruházkodik, még az alsóbb osztályú munkások 
is csinos öltözetnek és még leginkább ezek tartjak 
meg a nemzeti ruhát vasár- és ünnepnapokon; a do
lognál fehér vászonüng és gatyába, posztó mellény, 
csizma vagy igen ritkán bocskorba könnyedéin öltöz-
ködvék, a nap és eső ellen védvék széles karimájú 
kalap által. Egyébként gazdag és szegény az évszak
hoz szabja ruházatát." (Patkovics, 1846. 184.) 
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139). Nem tudjuk kik hordták és milyen le
hetett a „selyem kalap", amelynek neve a 
sellyei egyesült céh 1844—1868 között írt re 
mekjegyzékében maradt ránk (Kodolányi, 
1957a. 347).u Valószínűleg mesterségbeli ter
minussal van dolgunk, amellyel egy bizonyos 
formájú és anyagú kalapot jelöltek. Neve 
szélesebb körben nem terjedt el. 

A századvégi leírásokból sokkal tarkább 
kép tárul elénk. A milléneumra készült mo
nográfia (Várady, 1896. I.) tájankint és nem-
zetiségenkint írja le a viseletet. Eszerint az 
Ormánságban nyáron posztó kalapot, télen 
báránybői sapkát (109), a hegyháti magyarok 
fekete posztó kalapot (110), a Pécsvárad kör
nyéki magyarok fekete pörge kalapot (110), 
a dunamelléki magyarok „óriási, öblös, nagy 
karimájú kalap"-ot viseltek. A megye bel
sejében fekete posztó kalap, télen báránybőr 
kucsma (116), a németeknél „széles peremű, 
fekete posztókalap" és báránybőr sapka (128) 
volt divatos. A mellékelt ábrázolások alap
ján az azonosítás is elvégezhető. 

A KJ aránylag bőven foglalkozik a férfi 
vászonviselettel, talán éppen azért, hogy a 
jobb módot és magasabb kultúrszintet felté
telező posztóviselettel szembeállítsa. Adatai 
szerint a mohácsi járásban a szegényebb ma
gyarok és szerbek télen is gatyában jártak.12 

A szentlőrinci járásban enyhébb időszakban 
háziszőtt kendervászon ruhát, a pécsi járás
ban vászonból készült öltözéket és gatyát vi
seltek a magyarok. A németek a baranyavári 
járásban durvább szövésű vászon gatyát, a 
mohácsi járásban saját készítésű vászon ru
hát hordtak. A Hegyháton nyáron a magya
rok, horvátok és szerbek ruházata egyaránt 
vászon ingből és gatyából állt. A ruhadara
bok szabására egyik jelentés sem utal. A 
Mánfa község térképét díszítő ábrázolás er
ről is nyújt némi tájékoztatást. A férfialak 
gyaníthatóan vászonból való, hosszúderekú 
ingének keskeny gallérja és csuklóig érő szűk 
ujja van. Gatyája hosszú és szűk, vége rojto-
zott (Kodolányi, 1957. 91). 

A bőköziek télen-nyáron ingben és kö-
zépbőségű rojtos gatyában jártak (Munkácsy, 
1842. 569.) és a század derekán is ez az általá
nos öltözet. A Pécsvárad környéki katolikus 
magyaroknál az ing ujja és a gatya szára két-

11 Közli Mándoki is (1962. 72). 
12 Az eredeti latin ternimus: ,perisoma' — ,pe-

rizoma' jelentése Calepinus szótárában: „Gattia, ber
ne, also ing" (Melich, 1912. 234), Szenczi Molnár-nál: 
„Gatya, börhe, alsó iitig" (1708, 977), Pápai Páriznál: 
„Gatya, Börhe, Alsó ing" (1801. I. 460). Szövegünk
ben minden bizonnyal csak ,gatya' értelemben for
dul elő. 

oldalt hímzett, a fiataloknál vörös, kék és 
fekete, az idősebbeknél fehér gyapjúfonállal 
(Hölbling 1845. 68). Megtudjuk azt is Hölb-
ling-től, hogy a délszlávok és magyarok me-
gyeszerte télen is inget és gatyát viselnek. A 
magyarok a hideg ellen két gatyával véde
keznek (uo. 93—94.) Ebben az időben Pécsett 
is ing és gatya a hétköznapi viselet (Patkovics 
1846. 184). A 13 hosszúhetényi szökött hon
véd közül 8 gatyában jár t (Kresz, 1956. 180). 
Csukás 1858-ban ír az ormánságiak nem túl 
bő, gombolt ujjú ingéről, gatyáról nem tesz 
említést (1858. 139). A németek szűk, rövid 
gatyát, un. „Pistolahosen"~t viseltek a szá
zad derekán, erről egyértelműen írnak a for
rások (Hölbling, 1845. 92;Hass, 1845. 53; VU. 
1862). Ugyanilyen gatyájuk volt a XVIII. 
század végén a bácskai telepeseknek (Schil
ling, 1929. 156). és a XIX. század közepén a 
szuloki németeknek is (Molnár, 1857. 217). 
Feltehető, hogy ennek a jellegzetes ruha
darabnak a szabása összefüggött a beköltözés 
idején viselt térdnadrággal, ,.Kniehose"-val 
(Schilling, 1929. 155). 

Ki kell még emelni a leírásokból a vászon
ból varr t tarisznyát, amelyet forrásaink min
dig úgy emlegetnek, mint a baranyai viselet 
szoros tartozékát. A KJ hegyháti tudósítója 
szerint a férfiak a bal oldalukon viselték. 
Ugyanezt figyelhetjük meg a mánfai ábrázo
lás férfialakján (Kodolányi, 1957, 91). Ked
velt volt Vajszló környékén (Hoffmann, 1954. 
520.) és a Bőközben is (Munkácsy, 1842. 569). 
Ügy látszik a 40-es években kezdett kimenni 
a divatból, mert Hölbling már azt írja, hogy 
a magyarok posztómellényt viselnek, „melly 
a régen igen kedvelt kis tarisznya helyébe 
lépett. . ." (1845. 93). Ugyanitt jegyzetben 
utal korábbi közkedveltségére. 

Forrásaink azt igazolják, hogy a vászon
viselet alapvető jelentőségű volt a XVIII. szá
zad végén és a XIX. század elején. Több 
szerző kiemeli a baranyai asszonyok vászon
szövő munkáját, akik piacra is dolgoztak 
(Munkácsy, 1842. 569). A vászon jelentősége 
később sem csökkent, a gyári anyagok csak 
az ünnepi öltözetben kaptak helyet. A hétköz
napi férfi öltözet anyaga a XIX. század vé
géig13 sőt helyenkint az első világháborúig 
a házivászon maradt. 

A posztóviseletről a KJ adatai alapján a 
következő képet kapjuk. A baranyavári já
rásban a magyarok és horvátok fehér posztó 
nadrágot hordanak, amit az eszéki vásáron 
szereznek be. A szerbek ugyanakkor kék szí
nű (posztó) öltözetben járnak, ők a piacon 

13 Vö. Várady, 1896. I. 109—128, 
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vásárolják. A siklósi járásban ritkán fordul
hatott elő, mer t a szolgabíró ezt írja: „egye
sek pedig közönséges kék posztóból való kur
ta mentét, sőt nadrágot is viselnek". A mo
hácsi járásban csak a jobbmódú szerbek és 
németek ismerik. A szentlőrinci és pécsi já
rás magyarsága csak hideg időben húzza fel 
a posztónadrágot. Hegyháton a magyar, hor
vát és szerb lakosság egy része télen posztó 
mentét és nadrágot visel. Az utóbbi térd fe
lett „megkettőzik", valószínűleg megfoltoz
zák, hogy tovább tartson. 

Majd mindegyik szolgabíró utal arra, hogy 
csak a jobbmódú kisebbség hord télen posztó
ruhát, feltehetően ezt is csak ünnepnapon. 
Ugyancsak ünnepnap viselték a pécsi néme
tek a pirossal és szürkével szegélyezett fehér 
posztókabátot és térdnadrágot, amelyet 
Bright figyelt meg egy körmenet alkalmával 
1814-ben.14 Tudjuk, hogy a bácskai német te
lepesek többsége is hordott posztómellényt 
(Schilling, 1929. 152—158). A magyaroknál 
ez csak a XIX. század 40-es éveiben kezdett 
terjedni. Bőközben vasárnap színes selyem
mel kivarrt bársony vagy posztómellényt öl
töttek magukra (Munkácsy, 1842. 569). Hölb-
ling is megjegyzi, hogy Pécsvárad környéki 
fiatalok vászontarisznya helyett mellényt 
kezdenek viselni (1845. 68). A „rácz" férfia
kon ugyanebben az időben ritkán látni posz
tóruhát (Haas, 1845, 54). A magyarok a mel
lényen kívül később is ritkán viseltek más, 
posztóból készült ruhadarabot. Az Ormánság
ban is csak a végiggombolt „kismándli" ter
jedt el (Csukás, 1858. 139). Pécsett, valószínű
leg a városi divat hatására, munkába is posz
tómellényben jártak (Patkovics, 1846. 184). 

A posztóruha csak a németeknél lett álta
lános ünnepi öltözet. Láttuk, hogy a pécsiek 
már 1814-ben posztó kabátban és nadrágban 
jártak. Hölbling a megye németjeit jellemez
ve azt írja, hogy a vagyonosabbaknak posztó
ruhájuk van (1845. 92). A VU cikkírója pedig 
1862-ben már arról tudósít, hogy a tolnai és 
baranyai „svábok" nyáron posztómellényt, té
len és nagy ünnepen sötétkék posztóból varrt, 

14 „One mark in the dress of the Germans Is 
almost distinctiv the short breeches and stockings, 
becomig, and more sombre than the light dresses 
a dress actually unknown to a genuine Hungarian, 
and viewed by him with much contemtuons feeling. 
Most of the man in this procession, which I after
wards joined, were Germans; their jackets and bree
ches of white woollen, adiged round with green or 
red. The women generally wore long blue cloth 
jackets and blue petticoats, a costume much less 
of the Hungarians and Illyrians." (Bright, 1818. 574 
—575.) 

nagy gombokkal díszített dolmányt és „ma
gyar" nadrágot viselnek.15 

Mint már fentebb említettük, a posztóval 
kapcsolatos bő anyag annak tulajdonítható, 
hogy a Királyi Helytartótanács kifejezetten 
a posztóruhák iránt érdeklődött. Az irat vé
gén táblázatba összefoglalva kapjuk meg a 
Baranyában készülő posztók évi mennyiségét, 
minőségi csoportosításban. Mindjárt megálla
píthatjuk, hogy ez a szám nem nagy, tehát 
XVIII. század végén nem beszélhetünk széles 
körben elterjedt posztó viseletről. A XIX. szá
zad derekán a németek ünnepi öltözete már 
teljesen posztó, a magyaroknál ekkor kezd 
divatba jönni a mellény. A század végén ün
nepnapon már az ormánsági, hegyháti, pécs
várad környéki, dunamenti magyarok, vala
mint a délszlávok is többnyire posztó mel
lényt, nadrágot és dolmányt viselnek. A ruha
darabok szabásán, díszítésén ekkor már meg-

15 A cikk viseletre vonatkozó része: „Régi hazá-
jukbani viseletük: világoskék — nagy rézgombokkal 
ellátott posztóruha volt, ünnepélyesebb alkalmakkor 
pedig ugyancsak ilyen színű kaputot és sárga szarvas-
bőr-nadrágot viseltek. 

A tolnai sváb most rendesééi kalapot visel, még 
pedig — nehogy az eső nyakába hulljon — terjedel
meset, nagyítás nélkül mondva, csaknem akkorát 
mint egy taligakerék; az úgynevezett csárdáskalapot 
azonban már ma a fiatalabbak hordozni kezdik. Az 
öregek ragaszkodnak a fésűvel feltűzött hosszú, — 
az ifjak a nyirett hajhoz, — míg bajuszosat csak el
vétve láthatni köztük. Nyakkendőt csupám ünnepen, 
de akkor aztán selyemből készültet használnak. In
geiket szövetik. Mellényt szintén csak veres betűs 
napokon hordoznak, posztóból készültet. — Melegebb 
időben az ing fölött semmi fölöltőt, míg az év hide
gebb szakaiban és sátoros ünnepeken setétkék posz
tóból varrott s diánagyságú érczgombokkal felszerelt 
dolmányt s magyar nadrágot viselnek; egyébiránt ez 
utóbbinak helyét nvjíron egyszerű, vászonból össze
eszkábált térdig érő nadrágocska pótolja, mit maguk 
a svábok pisztolnak (Pisztolhosen), a köztük lakó 
magyarok pedig vászonkorsónak neveznek. A pisztol 
által el nem fedett lábat egy ugyancsak térdig érő, 
s a lábikránál rézcsattal összekapcsolt kék harisnya 
takarja, s e fölött van a lábfőn az az országszerte 
híres, nem egy esetben összepántolt s bundadarabok
kal is kibélelt facipő, vagy magyarosan (?) mondva 
klump a, mely azonkívül, hogy az azt használó
nak gazdaságos, a szemlélőnek nem egy mulatságos 
látványt nyújt. A sváb t. i. télen, midőn sikos az út, 
hegyről szándékozván lejönni, leguggol, hátratett ke
zeit összekapcsolja, s míg az ugyan ezúton haladó 
magyar az ő két öblös saruival hatot is bukfenczez, 
klumpáján lecsúszott svábunk már a völgyben föl
egyenesedve neveti ki. 

Nőik — a menyecskék és az éltesebbek, dinnye
haj alakú czifra kis főkötőt (a tréfás magyar szó
tárában fürjfészek) viselnek, — a hajadonok válasz
ték nélkül hátrafésült hajjal járnak, mindannyiáyiak 
testét pedig ezer ránczú kék szoknya, s meglehetős 
nagyságú gombokkal ellátott posztórékli borltja. Ha 
gyászolnak, fejüket fehér kendőkkel burkolják be, 
míg egyébkor fedetlen fővel láthatni őket." Dunán
túli svábok, Vasárnapi Űjság, 1862. 2. sz. 
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mutatkozik a megkülönböztető etnikus jelleg 
(Várady, 1896. I. 109—128). 

A férfi felsőruhák közül a magyarországi 
szűrruhákat, ezen belül a Dunántúlon viselt 
szűröket, valamint a szűrszabó mesterségét 
és ornamentikát Győrffy dolgozta fel (1930). 
Hatalmas anyagon alapuló megállapításai ma 
is helytállóak, amelyeket az újabb kutatás 
eredményeivel és az újabban előkerült for
rásokkal Kresz egészített ki (1956). Űj ada
tainkat a szűrruhák Győrffy által vázolt tör
ténetébe igyekszünk beilleszteni. 

A KJ-ben kétféle szűrről olvashatunk: rö
vidről és hosszúról. A siklósi járásban mind
kettőt viselték. A Hegyháton ugyancsak „kis" 
és „nagy" szűrt hordtak „valamennyien"', és 
templomba is ebben jártak. A szentlőrinci 
járásból csak szűrt említenek, a nagyság meg
jelölése nélkül. Néhány évvel korábban 1775-
ben Mohácson a bakter járandóságai közé egy 
„hosszú szűr" tartozott.16 

A XIX. század elejéről származó adataink 
már pontosabban meghatározzák a szűrruhá
kat. Vajszlón 1830 körül „réz lánczos szűr 
dalmánt" hordtak (Kis Tóth Dániel, 1830). 
A Bőközben a férfi viselethez hozzátartozott 
a „rövid ujjakkal ellátott szűr dolmány s egy 
hosszú szűr" (Munkácsy 1842. 569). Ugyanitt 
azonban a kanász „nagy gallérú igen czifra 
szűr"-t hordott (uo.). A Pécsvárad környé
kiek hosszú szűrt viselnek, „rövid szűre vagy 
buga, azaz prémetlen ködmenye kevésnek 
van" (Hölbling, 1845. 68). Ugyanő azt írja 
más helyen, hogy a baranyai magyarok „uj
jatlan szűrt" (93), a délszlávok „szűrt" (94) 
hordanak. A szökött hosszúhetényi honvédek 
közül tizenegynek szűre van (Kresz, 1956. 
180). Az 50-es években az Ormánságban „igen 
czifra szűr" volt divatos (Csukás, 1858. 139). 
Nincs adatunk arra, hogy a németek Bara
nyában szűrt viseltek volna, de figyelemre 
méltó az az adat, hogy ugyanakkor a Somogy 
megyei Szülőkön az 50-es évek táján a né
metek egyszerű dísztelen szűrt viseltek (Mol
nár, 1857. 217). 

A korai adatok tehát azt igazolják, hogy 
a különféle szűrruhákat már a XVIII. század 
végén viselték. Valószínűleg már korábban 
is divatosak voltak, hiszen Siklóson már 1716-
ban szűrszabó céh dolgozott (Szádeczky, 1913. 
II. 303). A korai források hosszú és rövid (il
letve kis és nagy) szűrről írnak. A rövid min
den bizonnyal a később „szűr dolmány"-пак 
nevezett, ujjas kabátféle lehetett, amelynek 
hossza Somogyban 79 és 47 cm között moz
gott (Gönczi, 1944. 40—41; Kresz, 1956. 33). 

16 Mohácsi Közgyűlési Jegyzőkönyv, 1775. XI. 5. 

Ezidőtájt Baranyában is ilyen hosszú lehetett. 
Később a szűrdolmány vidékünkön hosszab
bá vált, legalábbis Győrffy adataiból erre le
het következtetni (1930. 209. és 9. ábra). Egy 
adatunk van a szűrdolmány díszítéséről. A 
sellyei céh remekjegyzéke szerint a mester
nek a következő remeket kellett készíteni: 
„Szűr Szabó egy Köpenyeg Szűrt egy apró 
Csipkés Szűr kivagdalva és egy Szűrdalmánt 
kivagdalva" (Kodolányi 1957a. 347). A „ki
vagdalva" kifejezésből applikációra, vagyis 
színes posztó rátétes díszítésre gondolhatunk. 
Hasonlóan díszített szűrt viseltek később is 
a baranyai sokacok. 

A hosszú szűrök formájára forrásainkban 
mindössze egy-két utalást találunk. Hölbling 
szerint a magyarok ujjatlan szúrt viseltek 
(1845. 93). Ugyanilyen szűrre következtethe
tünk a sellyei remek jegyzék adatából, amely 
„köpenyeg szűr"-ről írt. Ujjatlan, suba sza
bású, keskenygallérú szűrök készültek So
mogyban és a Dunántúl más részén is 
(Győrffy, 1930. 9., és 2. ábra). 

A hosszú szűrök díszítéséről csak két ada
tunk van. Bőközben a kanász „nagy gallérú 
igen czifra szűr"-t viselt (Munkácsy 1842. 
569), később Csukás is „igen czifra szűr"-röl 
ír (1858. 139). Nem tudjuk azonban, hogy a 
díszítés színes posztó rátét vagy hímzés volt-e. 
Munkácsy adata ezen kívül újabb problémát 
vet fel. Győrffy szerint a Dunántúl keleti fe
lében alföldi típusú, tehát kisebb gallérú 
szűrt hordtak (1930. 207). A bőközi leírás 
alapján, amely határozottan nagygallérú szűr
ről szól, mégis arra kell gondolnunk, hogy a 
bakonyi vagy somogyi szabású és díszítésű 
szűr divatos volt Baranyában is. Említi ezt 
Eötvös Károly is a bakonyi cifraszűr elterje
déséről írva (idézi Győrffy, 1930. 192). Való
színű azonban, hogy csak pásztorok viselték. 

A bőrruhák körzül a leggyakrabban viselt 
ruhadarab a kisebb és nagyobb ködmön. A KJ 
tudósítói is többször írnak róla. A siklósi 
szolgabíró kiemeli, hogy téli utazás alkalmá
val öltik magukra. Azt is megtudjuk, hogy a 
ködmönöket a siklósi szűcsöktől szerzik be. 
A Hegyháton is kétfélét használtak: „legtöb
ben pedig ködmönökkel fedik magukat, ki
sebbel, amely a törzset fedi, nagyobbal, amely 
a láb sarkáig ér". A kétféle ködmönt először 
a szentlőrinci szolgabíró különbözteti meg 
pontosan, aki a járásban viselt téli ruhada
rabok nevét magyarul is leírta: „ködmön" és 
„bunda". Tehát a XVIII. század végén szá
molni kell egy rövidebb, csak a törzset borító 
prémes ruhadarabbal, ez a ködmön; és egy 
hosszú, a Hegyháton sarkig érő ugyancsak 
prémes felsőruhával, ez a bunda. 
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Ezután a XIX. század derekáig forrásaink 
nem szólnak a bőrruhákról. Először Hölbling 
tudósít arról a század 40-es éveiben, hogy 
Pécsvárad környékén a hosszú szűr mellett 
bundát is viselnek (1845. 68), a ködmön pe
dig a magyaroknál az egész megyében elter
jedt (uo, 93). Ugyancsak ő írja, hogy a dél
szlávok bundát hordanak (uo. 94). Ezt Haas 
is megerősíti, hozzátéve, hogy nyáron is szí
vesen hordják (1845. 54). A hosszúhetényi 
honvédek közül háromnak volt ködmöne 
(Kresz, 1956. 180). Viselték az Ormánságban 
is (Csukás, 1858. 139). A források a baranyai 
németeknél nem említik, náluk valószínűleg 
a posztóruhák pótolták a szűr- és bőrruhákat. 

Az adatok egymás mellé állítása tehát azt 
mutatja, hop^ a ködmön, a rövid, csípőig érő 
bőrujjas viselését a XVIII. század végétől a 
XIX. század derekáig tudjuk követni. Díszí
téséről két adatunk van. A sellyei céh remek
jegyzéke „5 fértályos Oláh Ködmön"-ről ír, 
amelyet „kivagdalva fejér Czérnára" kell el
készíteni (Kodolányi, 1957a. 347), tehát rá
téttel díszítették. Az Ormánságban viselt „sár
ga" ködmönt pedig kivarrták „mindenféle 
piros virágokkal" (Csukás, 1858. 139). 

A bunda viselet múltját csak nagy ugrá
sokkal tudjuk követni, bár ha a leírások 
„nagy" vagy „sarkig érő" ködmönével azono
sítjuk, ugyanazt tapasztaljuk, mint a köd
mön esetében, vagyis, hogy a XVIII. század 
végétől viselték. A XIX. század dereka után 
nincs rá több adatunk. A Sellyén készített 
„5 tériályos Oláh Ködmön" talán azonos volt 
a sokacoknál később is viselt, térdigérő, hím
zéssel és bőrrátéttel díszített bundával (Vá-
rady, 1896. I. 120). Ezek szerint a bunda csak 
rá luk élt tovább. A ruhadarab „Oláh" jelző
ját nem tudtuk megfejteni. 

Subáról csak a vajszlói Kiss Tóth Dániel 
ír (1830), akinek apja „hosszú czifra kerék 
galléros subát vet. . ." A többi forrás nem 
említi, ezért nem lehetett széles körben el
terjedve. 

A szűr- és bőr felsőruhák a XIX. század 
második felében is tovább éltek, jelentősé
gük csak a század végére csökkent. Az or
mánsági magyarok és a sokacok addig rend
szeresen viselik a ködmönt és a szűrt is. A 
Hegyháton már csak öreg embereken látni. 
A megye többi részén erre az időre már nagy
részt kiszorítja a posztókabát és nadrág. A 
ködmön és szűrkabát csak a sokacoknál ma
radt meg, több helyen a legutóbbi évekig. 

A KJ két helyen említ lábbelit: a mohácsi 
járásban a magyarok és a szerbek bocskor
ban, a németek facipőben járnak. A Hegy
háton a csizma ritka, szinte valamennyien 

bocskort viselnek. A németeknél itt is elter
jedt a facipő. 

Néhány évvel korábban Mohácson tehén
bőr csizma és egy pár bocskor tartozott a bak
ter járandóságai közé.17 A mánfai ábrázolás 
férfialakja ugyancsak bocskort hord (Kodo
lányi, 1957. 91). 

A csizma még ritka a XVIII. század végén, 
de kevesen hordják a XIX. század első felé
ben is. A Bőközben 1842 táján nem sokan 
húznak csizmát, a kanász pedig mindig bocs
korban jár, szíját a lábszárára csavarja fel 
(Munkácsy, 1842. 569). A század derekén is 
a bocskor a legelterjedtebb lábbeli megye-
szerte a magyaroknál és délszlávoknál. Több 
helyen tréfásan „égbeballagó"-nák nevezik 
(Hölbling, 1845. 93—94). Csupán Pécsvárad 
környékén kezdenek csizmát hordani a jobb-
módúak és a fiatalok (uo. 68). A hosszúheté
nyi honvédek közül nyolcan bocskort, négyen 
csizmát, egy pedig bakancsot viselt (Kresz, 
1956. 180). Csukás szerint az Ormánságban 
csak ünnepnap húznak csizmát, egyébként 
bocskorban járnak. (1858. 139). Egyedül P é 
csett kezd kiszorulni a használatból, itt a leg
többen már csizmában járnak (Patkovics, 
1846. 184). 

A bocskor szabására a sellyei remek jegy
zék világít rá, a „magyar vargának" ugyanis 
„egy Pár Fedeles Botskort Szin alá fűzéssel" 
kellett remekként bemutatni (Kodolányi, 
1957a. 347). 

Külön figyelmet érdemel a németek láb
belije, amelyből a források kétfélét említe
nek: cipőt és facipőt. Az előbbeniről az első 
adatot ugyan aránylag későn, Hölbling-től 
kapjuk (1845. 92), de tudjuk, hogy a német
ség a beköltözés idején térdharisnyát és csa
tos cipőt viselt (Schilling, 1929. 155—157). 
Bright figyelme a lábbelire nem terjedt ki, 
csak kabátról és térdnadrágról ír (1818. 574), 
de feltételezzük, hogy ehhez az öltözethez ci
pő (talán csatos cipő) is tartozott. 

A másik speciálisan német lábbeli, a fa-
cipő (klumpa), a korabeli megfigyelők szemé
ben kurizóum lehetett, ezért több forrásban 
találkozunk vele. A KJ-ben a mohácsi és a 
hegyháti szolgabíró említi. Hölbling így ír 
róla: „Külön említést érdemelnek itt a' né
metnek faczipői, mellyel ezrenként készíttet
nek erdős vidékeinken hársfából és páronként 
4—6 váltó garason adatnak el." Leírja, hogy 
főleg télen és sárban használják és könnye
dén mozognak benne (1845. 92). A facipő ipar
ról Haas is megemlékezik, használatáról ezt 
írja: ,,A' templomok és iskolák előtt legszebb 

17 Mohácsi Közgyűlési Jegyzőkönyv, 1775. XI. 5. 
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sorban állanak sokszor nagy számban az effé
le czipők vagyis »klumpák«; és különös, min
den tulajdonos megismeri a' magáéit" (1845. 
71). Más helyen utal arra, hogy bizonyos vi
dékeken a magyarok is átveszik a facipő vi
seletet (uo. 53). A VU cikkírója szerint a né
metek gyakran bundával bélelik (1862). 

A század végére a bocskor kiszorul az ál-

Már dolgozatunk elején hangsúlyoztuk, 
hogy a KJ nem foglalkozik a női viselettel. A 
jelentéseket beküldő szolgabírák általában rö
viden jellemzik a járások lakóinak öltözetét, 
adataik azonban legtöbbször csak a férfi vise
letre vonatkoztathatók. Néhány ruhadarab 
említésénél, például a ködmönnél, gyanítani 
lehet, hogy nők is hordták, azonban ezt nem 
emelték ki a szolgabírák. 

A női viselet elemzésénél tehát csak a 
XIX. századi forrásokra tudunk támaszkodni. 
Munkánkat az a körülmény is determinálja, 
hogy a források zöme az Ormánsággal foglal
kozik, illetve ormánsági adatokat szolgáltat. 
Elemzésünk ezért óhatatlanul az ormánsági 
női öltözet fejlődését követi, illetve szinteti
záló kísérletünk az ormánsági viseletre épül. 
Ezért csak a más magyar vidék vagy más 
nemzetiség öltözetére utaló adatokat emeljük 
ki külön. Ismét hangsúlyozzuk, hogy csak az 
1867 előtti forrásokat használjuk feldolgozá
sunkban, a későbbi leírásokat, és a szakszerű 
munkákat itt figyelmen kívül hagyjuk (vö. 7. 
jegyzet). Többször utalunk azonban arra, ho
gyan alakult tovább a női öltözet Baranyában 
a XIX. század második felében, a század vé
géig. Ez időszak kontrolijául csak a Várady 
monográfiát használjuk. 

A hajviseletről az első adatot a „Szoká
sok és öltözetek" с kis közlésből kapjuk, 
amely 1806-ban jelent meg a Hazai Tudósí
tásokban (továbbiakban: Szö. 1806). Szerzőjét 
nem ismerjük.18 Megtudjuk, hogy Szava köz-

18 A közlemény viseletre vonatkozó része: „A 
Baranyai Lakósokjnak vagy mint itt hívják Polgá
roknak öltözetek igen együgyű, kivált az asszonyi 
nemnek viselete olyan, hogy mikor a legtsinosabban 
felöltözik pénzen vett ékességet, nem mutathatna 
magán, kivált nyárban 15 garasárut. Az eladó leány 
a maga fonásából szép ingallyakat sző magának, a 
szoknya helyett mosott vásznából készít olyan kön
töst, mellyet ők Nagykebelnek hívnak, az alatta» le
vőt t. i. az Ingallyat Kiskebelnek nevezik. Kötőjét 
is maga szövi, mellyet itt előkötőnek hívnak, azt kö
rülszegi 5 garasáru szatyingal. Az ingjére vesz 4 ga
rasáru fekete cérnát a legvastagabból. Ezzel a tsip-
kézetét és felfelé az ujját a válláig czifrán kivarrja. 

talános használatból. A magyarok közül csak 
az ormánságiak viselik hétköznap (Várady, 
1896. I. 109). Ünnepi lábbeliként még egy ide
ig a szerbeknél és a sokacoknál maradt meg 
(uo. 116 és 122). Máshol tűrött szárú csizmát 
hordanak (uo. 110—112). A németeknél még 
mindig divatos a facipő, emellett csatos cipőt 
és papucsot használnak (uo. 128). 

, ségben az eladó lány rőfnyi hosszú szalagot 
к vesz, „és ezt a haj fonatálja alatt a hátán le

ereszti". Munkácsy hangsúlyozza, hogy a Lá-
, nyok és az asszonyok a ha j - és fejviselete kü

lönböző. A lányok zsírozott hajukat befonva 
3 eresztik le a hátukon, vasárnap a fonat felső 
i részére piros szalagot kötnek. A hosszú hajat 
í a férjhezmenetelkor levágiák, és a fejre fő

kötő kerül (1842. 570). A lányok leeresztett 
l hosszú hajáról Csukás is ír (1858. 139). A 

Pécsvárad környéki eladó lány „hajcsapját" 
alul köti meg (Hölbling, 1845. 68.). A tolnai 
és baranyai német lányok hajviseletéről csak 
annyit tudunk, hogy választék nélkül hátra-

i fésülték (VU. 1862)! 
Már ez a néhány adat is igazolja, hogy a 

lányok hajviselete Baranyában sem tér t el 
s az országos szokástól. A délszlávokról nincs 
c adatunk. 
z Forrásaink szerint a lányok általában fe

detlen fővel jártak, a fejdíszük legfeljebb a 
л hajukba kötött szalagból állt. Az asszonyok 

ezzel szemben mindenhol fejrevalót viseltek. 
A leírások főkötőt és fejkendőt különböztet

ni nek meg. Az utóbbit általában főkötő fölé kö
tötték. 

4 Az ormánsági főkötőröl az első leírás ab
ban a kéziratban olvasható, amelyet valószí-
leg Jeremiás Sámuel vajszlói ref. lelkész 1828 

:, táján írt, és amelyet Hoffmann adott közre 

Párta helyett a tehetősebb, vagy inkább a rá vá-
gyóbb vesz négy szál pátutlikát, némelyik hárommal, 
kettővel, egyel is beéri, és ezt a haj fonatálja alatt 
a hátán leereszti, tsak egy réfnyi hosszúságú, nem 
selyem, egy réfet meg lehet venni két krajczáron, 
vagy legfeljebb garason. A nyakán levő gyöngy nap 
fényes, és azt hinné némellyikről az ember, hogy a 
Napkeleti tsigákbl került, mégis meg lehet minden 
sort venni, amint tőlük kitudakóztam, a mostani idő
höz képest 4 gr-ért" — Csillag alatt még a követ
kezőt olvashatjuk: „Ezen példát (Szavából) olly re
ménységgel közlöm a' Hazával, hogy általa többen 
felgerjedvén más tájoknak leiratásokra szánják tol
lakat. A' miben vagy nagyobb környékek, és több 
helységek megegyeznek, vagy a' miben egy a' többi
től mindnyájától külömbözik, az mind méltó a' fi
gyelmességre." (Szö. 1806. 24—25.) 

Női viselet 
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(a továbbiakban; Hoffmann, 1954.) A kézirat 
a házassági szokásokkal foglalkozik és a kon
tyolás kapcsán így ír a főkötőről: „Csütörtö
kön reggelre felkeresik a' Nyoszolók a meny
asszonyt, fel tekerőztetik, vagy felteszik fe
jére a' Fő kötőt, fel öltöztetik ismét a' Jegy
ruhában, a Fö kötő kétféle, vagy kerek •— 
vagy horgas ahoz intézve a mint abban a Fa
luban a szokás az Asszonyoknak viselni, tün
döklő pillangókkal •— pólingokkal — elbo
rítva gyönyörűen ragyog" (uo. 527). 

Ezen a vidéken tehát kétféle, „kerek" és 
„horgas" főkötőt hordanak. Ez elnevezések 
közül az első — véleményünk szerint a fő
kötő formájára, az utóbbi mind a formára, 
mind a díszítésre vonatkozhat. A későbbiek
kel azonban egyiket sem tudjuk azonosítani. 
Figyelemre méltó az a megjegyzés is, amely 
arra muta t rá, hogy egy-egy faluban, tehát 
nem nagyobb tájon, a kétféle főkötő közül 
csak egyiket vagy másikat hordják. Kodolá-
nyi szerint a későbbi divatos, etnikumot is el
határoló ormánsági fejdísz a XIX. század kö
zepe előtt alakulhatott ki „valamilyen hím
zett fejkötőből.". (1958a. 13). A díszítésükre 
vonatkozó fent említett adat alapján úgy vél
jük, hogy a kialakulás ideje pontosabban is 
meghatározható, kb. a XVIII—XIX. század 
fordulójára vagy még korábbra tehető. 

A másik leírás Munkácsy-tól származik. 
A Bőközben 1842 táján „kis tányér alakú, kü
lönféle csillogó dolgokkal kirakott s piros 
szalagokkal hímzett konty"-ot viseltek, „e fe
lett van de csak innepnapokon egy sajátos 
alakú fejkötő, mellynek a képzeltetésig lefes
tesére minden egyszerűsége mellett is erőt
lennek érzem magam, hátközépig piros sza
laggal ékesített véve kissé hasonlít a hátra ve
tett fátyolhoz" (1842. 570). Gyász idején a 
konty fehér és piros szalagok hiányoznak ró
la (uo.). 

A másodiknak említett, pontatlanul leírt 
„fejkötő" esetében két dologra gondolhatunk. 
Nem tudjuk ugyanis elképzelni, hogy ünnep
nap két díszített főkötőt egyszerre helyeztek 
a fejükre. (Kresz így értelmezte. 1956. 43). 
Lehetséges tehát, hogy az „e felett van" kife
jezésen „ezen kívül"-X kell érteni. Ezek sze
rint kétféle főkötőt hordtak, egyiket hétköz
nap, a másikat ünnepnap. A másik lehetőség 
— és ez a valószínűbb — az, hogy a második 
fejkötő azonos a kisebb „hátravető"-пек ne
vezett fejkendőfélével, amit piros szalaggal 
díszítettek. Volt patyolatból készült hátrave
tőjük is, valószínűleg drága lehetett, mer t a 
vőlegény jegypénz helyett adhatta. (Hoff
mann, 1954. 520). Megkötésének módjáról ezt 
olvassuk: „ . . . patyolat által vető kettő ezt fö-

kötönn fettyül sátor formára készítve vise
lik ..." (uo.). 

A század derekán a Pécsvárad környéki 
asszonyok „hosszú kontyot" hordtak (Höl-
bling, 1845. 69). A siklósi járásban ekkor kezd 
terjedni az „ékes fátyolos főkötő" (uo. 93). A 
A délszlávok később is viselt nagy fejdíszét 
ugyancsak Hölbling említi először (uo. 94). A 
németek — a közel két évtizeddel későbbi le
írás szerint — „dinnyehéj alakú czifra kis fő
kötőt" tették a fejükre (VU. 1862). Somogy
ban ezidőtájt színes szalagokkal ékes, nagy
méretű „konty" volt divatos (Molnár, 1859. 
183), amelyet valószínűleg a hajdan Somogy
hoz, ma Baranyához tartozó Szigetvár kör
nyékén is hordtak (Kodolányi, 1958a 13). 

Néhány forrás a fejkendő viseletet is em
líti. Már Bright megfigyelte 1814-ben a pécsi 
piacon, hogy a magyar és délszláv aszonyok 
díszes szegélyű kendőt kötnek a fejükre (1818. 
577). Ide tartozik a fentebb ismertetett há t 
ravető is. Tóbi szótárában szerepel a „sámé" 
szó, „fejre való keszkenyő" értelmezéssel 
(1826. 42). Munkácsy részletesen leírja a bő-
közi nők fejkendő viseletét, akik munkában 
háromféle kendővel óvják meg arcuk fehérsé
gét a tűző naptól. Mindhármat másképp kö
tik fel (1842. 568). Fehér kendőt kötöttek fő-
kötőjük fölé a Pécsvárad környéki asszonyok 
is (Hölhing, 1845. 69). 

A XIX. század második felében az egész 
női öltözettel együtt a fejviselet is megválto
zott. A már korábban kialakult, egy-egy t á j 
ra vagy népcsoportra j elemző főkötők díszí
tésénél egyre több gyári anyagot alkalmaz
nak. A sok színben pompázó, csillogó, selyem 
szalagokkal díszített fejkötő a század végén 
éli virágkorát, bár már ebben az időben fel
tűnik helvétté itt-ott a fejkendő (Várady, 
1896. I. 109—128). 

A női vászonholmik közül a két legfonto
sabb és legtöbbet emlegetett ruhadarab Ba
ranyában az ing és a szoknya. 

A legkorábbi forrás szerint a szavai lány 
magaszőtte fehér ingben és „mosott vászon" 
szoknyában jár. A felső szoknya neve: „nagy
kebel", az alsóé (a pendelyé): „kiskebel". Kö
tényét is maga készíti. Inge ujját fekete cér
nával varrja ki (SzÖ. 1806. 24). Nem sokkal 
később Bódai azt írja, hogy a baranyai ma
gyar és délszláv nők „innep napokon a, leg
szebb gyoltshoz hasonló fehér ruhában jár
nak . . ." (1820. 37.) Tóbi szótárában a szok
nya mindkét Ormánságban használt neve sze
repel: „biklafejér vászon kurta szoknya", és 
kebel — pendel" (1826. 42., és 45.) A Jere
miás Sámuelnek tulajdonított kézirat mind
két szoknyát pontosan meghatározza: „ . . .A 
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Fehér személy пек felső fejér ruháját, melly 
szoknya gyanánt van Nagy Kebelnek mond
ják, ezalatt levőt, a' pendelt Kis Kebelnek 
nevezik" (Hoffmann, 1954. 518). 

A század közepe táján is ez a fehér szok
nya neve a Bőközben. Ingük csípőig ér, ujja 
a könyöknél csipke fodorban végződik (Mun
kácsy, 1842. 570). Csukás szerint a fehér, ma
gukszőtte szoknya neve: „bikla". Fehér in
gük ujjába szalagot húznak, végét pedig csin-
kével, „tászlik''-Ы. díszítik (1858. 139).19 

A megye más részéből kevés adatunk van. 
Pécsvárad környékén a 40-es évek közepéig 
fehér, sok redőre hajlott vászon szoknya volt 
a divat (Höbling, 1845. 69). A Siklós vidékén 
lakók lenből készült hófehér ruhát hordanak 
(uo. 93). Haas ugyanakkor megjelent könyvé
ben azt emeli ki, hogy a délszláv nők télen is 
háziszőtt ingben járnak (1845. 54). A németek 
— a 60-as évekből származó egyetlen leírás 
szerint — ráncos, kék szoknyát viselnek, 
amelynek anyaga valószínűleg kékfestő vá
szon lehetett (VU. 1862). 

Áttekintve a vászonruhákra vonatkozó 
adatainkat megállapíthatjuk, hogy a források 
e ruhák két jellemzőjét emelik ki: azt, hogy 
az anyagot maguk szövik és hogy színe fehér. 
A kender és a len házi feldolgozását, amely
ben a baranyai asszonyok élen jártak, több 
szerző is hangsúlyozza. A szoba bútorzatához 
tartozik a szövőszék is, és „oda haza marad az 
a' Leány örökösenn a' ki fonni és szőni nem 
tud" (Bódai, 1820. 37). Ez természetes az ön-

^ Csukás cikkének a viseletre vobatkozó része: 
„A férfiak öltözete: fehérnemöjök, nem nagyon bő 
ingok ujja begombolva, nem pedig bőven hagyva; 
arra jön végig begombolt magyar „kismándli", té
len pedig arra sárga ködmen, kivarrva mindenféle 
piros virágokkal, befejezőleg pedig egy igen cifra 
szűr — mely hasonlít a szalontai kanász szűréhez; 
kalapjok pörge, nem inén kis karimájú; lábukon — 
köznap: bocskort, ünnepen pedig: csizmát viselnek. 
A nők öltözete: fehér szoknya — mit maguk szőnek 
— de olyan finom, hogy nem lehet megkülönböztetni 
a takács munkától; ők ezt „biklának" nevezik; előt
tük vörös kötő, mit „előruhának" hívnak; fehér ifog, 
az ujjakba végig szalag vagy bolti széles csipke van 
varrva, az ujjak ellátása széles csipke „tászlikkal", 
— ezt testhez szorítja egy remek állású piros ma
gyar mellény, mely is — pillangókkal — fehér és 
zöld zsinórzattal ki vanj varrva. 

A lányok leeresztett hajók végibe piros szalag 
van kötve. Megjegyzendő, hogy a piros mellénykét 
csak akkor öltik fel, ha ünnepien vannak öltözve, 
s ha nincs\tagy forróság. Az egész öltözetet egy pár 
fekete vagy piros kordovány csizma egészíti ki, mit 
ugyan szinte csak téli ünnepen hordoznak, mert köz
nap, — hóban vízben vagy bármely időben is — 
mezítláb járnak. Különös! — ezen néppel nem le
hetne az öltözetet elhagyatni: ez világért tarka szok
nyát vagy ruhát nem venne magára, sajátságos fo
galmuk lévén azon öltözetről." — Csukás Elek: Az 
órmányi nép. Kalauz, 1858. 9. sz. 

ellátó jobbágygazdálkodás időszakában, ami
kor árutermelésről még nemigen beszélhe
tünk. Tudjuk, hogy a Dráva melléki asz-
szony még lánykorában annyi vásznat szőtt, 
amennyi az egész család vászonruháihoz egy 
életen keresztül elég volt (Molnár, 1855). A 
bőköziek még piacra is szőttek, felesleges 
vásznukat a szomszédos délszlávoknak adták 
el (Munkácsy, 1842. 568). 

A fehér szín a XVIII. század paraszti vi
seletében még országosan általános volt, Ba
ranyában azonban jóval tovább is megmaradt. 
A XIX. század derekán még a somogyi Drá
vamelléken is tiszta fehérben jártak. (Vitali, 
1828; idézi Kresz, 1956. 119). 

A vászon öltözet mellett már a XIX. szá
zad elején megjelenik néhány gyári anyagból 
készült ruhadarab a gyári anyagok legkoráb
ban a női fejviseletben jelentkeznek. Ugyan
ebből készül a magyaroknál a felsőruhának 
még nem számítható, kötény és a mellény. 
Mindkettőt csak ünnepen viselték. 

Az ormánsági vőlegény jegy ajándékai kö
zé tartozott a 20-as években a „selyem kötő" 
és az „aszalós pruszlik", ez azt bizonyítja, 
hogy ára magas lehetett (Hoffmann, 1954. 
519). Találkozunk a mellény nevével Tóbi 
szótárában is: „puruszli, puruszka — kis fel-
öjtő" (1826. 41). Jeremiás szerint „kis csuhá
nak" is nevezték (1828. 69). Munkácsy színes 
kötényről és „különféle csillogó szerekkel ki
rakott ujjatlan mellény"-vől ír, amelyet csak 
vasárnap viselnek (1842. 570). Csukás is hang
súlyozza, hogy csak ünnepnap hordják a piros 
kötényt és a „magyar" mellényt, amelyet kis 
pillangókkal, fehér és zöld zsinórozással varr 
nak ki. (1858. 139). 

Pécsvárad környékén a vőlegény nemcsak 
jegypénzt, hanem tarka szövet mellényt, 
szoknyát, kötényt, és kendőt is ad a menyasz-
szonynak, írja Hölbling (1845. 66). Hangsú
lyozza azt is, hogy ezek a ruhadarabok a XIX. 
század közepén kezdenek gyorsabban terjed
ni, (uo. 68.) Siklós vidékén is ekkor terjed 
el az aranyrojtokkal szegélyezett kötény és 
kendő (uo. 93). 

A század második felében, de főként utol
só harmadában mind több gyári anyag kerül 
használatba és megtörténik az egyes vidékek, 
népcsoportok éles, a gyári selyem, bársony 
és más anyagok felhasználásán alapuló vise
leti különválása. Egyedül az Ormánságban 
őrizték meg a fehér öltözetet, az ünnepen vi
selt szoknyák és ingek anyaga azonban már 
itt is jórészt tüll és csipke. Várady ezt az ál
lapotot rögzítette a század végén (1896. I. 
109-128). 

A női felsőruhák posztóból, vászonból és 
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bőrből készültek. A posztót elsősorban a né
metek használták. Bright már 1814-ben hosz-
szú, kék posztókabátot látott a pécsi asszo
nyokon (1818. 575). Közel 50 évvel később — 
a németekkel foglalkozó másik forrás szerint 
— a baranyai német aszonyok nagy gombok
kal ellátott posztó „réklit" viseltek (VU. 
1862). 

Vászonból készült a „pánczél", amelyet 
Jeremiás a Szigetvár környéki tájszavak kö
zött említ ugyan, (1828. 72), de idősebb asz-
szonyok később az Ormánságban is viselték. 
(Kiss, 1931, 30). Az ormánsági női felsőru
hákról több forrás is tájékoztat bennünket. 
Tóbi szótárában a következőt olvashatjuk: 
„zubbony — Asszonyi felöjtő, a' melly tsepü-
vel ki van bélelve" (1826. 40); „aszalós — bi
zonyos rendben vart 's pántlikákkal kitzifrá-
zott asszonyi kis felöjtő" (uo. 41); „tsuha — 
ruha" (uo. 42). Az utolsót azonosítani tudjuk 
a később viselt „csuhá"val, amely férfimel
lény szabású, nyakig gombolt, feszesen a test
hez simuló, bársonyból vagy kasmírból varr t 
díszes volt, nyáron is viselték (Kiss, 1831, 30). 
Nem valószínű azonban, hogy anyaga már a 
század elején bársony vagy kasmír lett vol
na. 

Jeremiás Sámuel kézirata (Hoffmann, 
1954. 517) több női felsőruhát ír le, amelyek 
közül némelyiket jegypénz helyett adhatta a 
vőlegény. Pontosan meghatározza a ködmönt: 
„. . . ujjas gubats — bunda — melly ollyan 
forma mint a' ködmen fekete bárány prémre, 
kékre vagy sárgára van a' bőre festve . . ." 
(uo. 519). Ezen a vidéken tehát „ujjas gu-
bacs"-nak vagy „bundá"-nák nevezték. A bá
ránybőrből készült mellény neve „kisbunda" 
volt (uo.). Megfigyelése szerint a nők mentét 
is viseltek, (uo). Az „aszalós pruszlik" (uo) 
néven említett ruhadarab egyik későbbivel 
sem azonosítható. 

A bundát és a mentét később is hordták. 
Az utóbbi kék posztóból készült, nyakát és 
ujját rókaszőrprémmel díszítették (Kiss, 1931. 
30). 

Az ormánsági adatokon kívül csak Hölb-
ling említ női felsőruhát Pécsvárad környé
kéről. A vőlegény itt nemcsak pénzt ad, ha
nem ruhát is vesz a menyasszonynak jegy
ajándékul. Hölbling felsorolásában három téli 
ruhadarabbal is találkozunk, amely annyira 
drága volt, hogy az asszony gyakran egész 
életén át csak egyet hordott belőle. Ezek: a 
mente, a ködmön és a „bundika", azaz a bá
ránybőr mellény (1845. 66). Láttuk, hogy 
mindhármat viselték az» Ormánságban is. Dí
szítésükről sajnos egyik forrás sem ír. 

Ügy látszik a fenti ruhák a század máso

dik felében fokozatosan kiszorultak a hasz
nálatból, Váradénak a század végén írt ösz-
szefoglalója már egyiket sem említi. Helyüket 
egyes vidékeken a selyem- és gyapjú nagy
kendők foglalták el. 

A XIX. század elején a nők hétköznap 
mezítláb jártak, a források csak ünnepi láb
beliként említik a csizmát. Egy 1806-ból szár
mazó tudósítás, amely a Baranya „felső ré
szében" élő házassági szokásokról tájékoztat, 
kiemeli, hogy a jegypénz arravaló, „ . . . hogy 
a' Leány rajta ruhát vásároljon. Sok tsak 
akkor vesz tisztább tsizmát, vagy paputsot, 
mikor férjhez megy addig mezétláb jár" (HÁ-
ZASULÁS, 1806. 48). Az Ormánságban a vő
legény jegypénz helyett többek közt piros 
vagy fekete kordován csizmát vehet a meny
asszonynak (Hoffmann, 1954. 520). A női 
csizma viseletre világít rá ugyanennek a kéz
iratnak egyik jegyzete: ,,A' Leányok és Asz-
szonyok nagyon szokatlanok a tsizmához, 
még télenn is mezítláb járnak. így ha lako
dalomban vágynak, mind addig elszenvedik 
Lábaikon a' tsizmát, de akkor — mihelyt 
tántzra kelnek — lerúgják szegre akasztyák, 
nem is húzzák addig fel míg Templomba nem 
— mennek, azért tellyes életekben bé érik a' 
jegy tsizmával" (uo. 527). 

A bőközi asszony a század derekán is csak 
vasárnap húz piros csizmát, hétköznap mezít
láb jár (Munkácsy, 1842. 570). Csukás ugyan
csak ünnepen viselt piros vagy fekete kordo
ván csizmáról ír (1858, 139). Hölbling az or
vos szemével helyteleníti, hogy a magyar és 
délszláv nők csikorgó hidegben is mezítláb 
járnak (1845. 93—94). Ugyanezt állapítja meg 
Haas is (1845. 54). Hölbling könyvéből meg
tudjuk, hogy Pécs várad vidékén a piros csiz
ma mellett a sárga is divatos volt (uo. 66). 
Ez az egyetlen adat a megyéből sárga csiz
mára. 

A század utolsó harmadában a csizmák 
kikopnak a használatból. A színes, gyári 
anyagból készült ruhákkal együtt ünnepi láb
beliként elterjed a papucs és a cipő. Nyáron, 
hétköznap azonban a baranyai nők többsége 
még akkor is mezítláb jár. 

Összefoglaló munkájában Kresz — az ál
tala ismert adatok alapján — Baranya és tá
gabb környéke viseleti képét is megrajzolja, 
és megállapítja, hogy a vizsgált időszakban 
a népi öltözet tekintetében ez a vidék a leg
elmaradottabbak közé tartozott. A forráso
kat elemezve ennek okaira is rámutat : a nagy
birtok okozta földhiány, az árugazdálkodás 
fejletlensége azt eredményezte, hogy a ru
házkodásban még a XIX. század közepén is 
az önellátás volt túlsúlyban (1956. 99—101). 
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Újabban előkerült adataink megerősítik a 
fenti megállapításokat. Az öltözetek elemzése 
során több ízben rámutat tunk a szegénységet, 
az elmaradottságot igazoló tényekre. Arra 
azonban nem vállalkozhattunk, hogy a bara
nyai népek viseletét más vidékek népi öltö
zetével szinkronba állítsuk. 

Kresz utal arra, hogy Baranyában a XIX. 
század elején kevés olyan város volt, amely 
a viselet fejlődését előmozdította volna. Ilyen 
parasztvárosok valóban nem voltak Baranyá
ban, mint az alföldiek, amelyek több évszá
zadon keresztül befolyásolták a tágabb kör
nyék népi öltözködését, kultúráját. Pécs nem 
is tölthette be ezt az irányító szerepet, mer t 
sokkal magasabb kultúrszintet képviselt, 
mint a hegyek közé eldugott vagy a vizek kö
zé szorított kis falvak, melyek népe anyagi 
okok miat t sem tudta volna követni a polgá
rosultabb Pécset az öltözködésben. A KJ né
hány adata azonban arra enged következtet
ni, hogy némi kapcsolat mégis volt a váro
sok (Pécs, Mohács, Siklós, Eszék) és környé
kük között: a posztó-, szűr- és bőr ruhákat 
ugyanis e városokban vette meg a járások 
népe. A XIX. század közepéig csak ebben a 
vonatkozásban fedezhető fel ez a kapcsolat. 
A népi öltözet ekkor kezdődő átalakulásában, 
a gyári anyagok elterjesztésében azonban már 
kétségtelenül nagyobb szerepe volt a váro
soknak. Jól érzékelteti ezt Hölbling könyve 
(1845), de méginkább Várady összefoglalása 
(1896). 

Elemzésünk során felvetődött a kérdés: 
új adatainkból tudunk-e olyan következteté
seket levonni, amelyek alapján a megye né
peit, illetve etnikus csoportjait pontosabban 
el tudjuk határolni. A németek és délszlávok 
elkülönítése, nyelvük és kultúrájuk sok sajá
tos jegye miat t eddig sem okozott nehézséget. 
Más a helyzet az Ormánsággal, amelynek ha
tárait máig sem sikerült pontosan rögzíteni. 

Legutóbb Kodolányi foglalkozott e problé
mával. Megállapította, hogy a ,,biklá"-t vagy 
,,kebél"-t a megye más részében is viselték, 
ezért etnikumot jelző szerepét nem fogadhat
juk el (1958a. 11—12). 

Részletesen elemezte a baranyai női inge
ket is, de nem foglalt állást abban a kérdés
ben, hogy besorolható-e az ormánsági ing 
azok közé az etnikus specifikumok közé, ame
lyek alapján az Ormánságot körülhatárolhat
juk (uo. 12). Felhasználható viszont szerinte 
a „bunda" (ködmön), amelyet hímzett díszí
tése különít el a megye más részében hasz
nálatos, azonos szabású bőrujjastól (uo. 13). 

Hiányos adataink alapján nem tudunk e 
kérdésekhez közvetlenül hozzászólni. A korai 

adatok nem szólnak semmit a díszítésről, eb
ből talán arra következtethetünk, hogy a dí
szítés alapján történő elhatárolás csak a XIX. 
század közepétől lehetséges. 

Kodolányi dolgozata egy másik kérdést is 
felvet: ,, . . . a későbbi ormánsági jelzővel 
megkülönböztetett etnikai csoport egykor, 
már a XIX. század előtt nem lehetett-e na
gyobb terület népét összefogó etnikai egy
ség?" E gondolat továbbvitelét, illetve tisztá
zását ta lán elősegíti a feltehetően Jeremiás 
Sámueltől származó kézirat egy-két részlete, 
amelyet XIX. század eleji hiteles forrásnak 
fogadhatunk el. 

A szerző az egyik jegyzetben így ír: „A 
Jegy ruhákon való alku tsak olyakor szakasz-
tya el, nagyon ritkán a' Személlyeket egymás
tól, mikor a Leány Külföldi, és azt kivánnya 
hogy néki ollyan viseletet engedjenek meg a' 
millyent Szülötte — földjén viselnek, mivel 
ezt nagyon ritkán nyerheti meg" (Hoffmann, 
1954. 520). Ez az adat egyebek mellett arra 
is rámutat, hogy az Ormánságba más vidék
ről — „külföldről" — is hoztak feleséget, ahol 
a viselet különbözött az ormánságitól. Az 
anyakönyvek korai adatainak át tanulmányo
zása kulcsot adhat ahhoz, hogy ezeket a más 
viseletű községeket, vagyis az Ormánság há
zasodási területét pontosan megállapíthassuk. 

A kézirat más helyén a szerző arra utal, 
hogy „ . . . valahány Falu' majd annyiféle ki
vált az Asszonyi öltözet" (uo. 520). Az utolsó 
jegyzetben pedig azt hangsúlyozza, hogy a 
szokás leírásánál a kis különbségeket figyel
men kívül hagyta: „ . . . nem is lehet minden 
Falubeli különös szokást le írni, mert így 
majd minden Falura, más Lakodalmi érteke
zést kellene írni" (uo. 529). Mindkét meg
jegyzés arra mutat , hogy a viselet és bizo
nyos szokások tekintetében a XIX. század 
elején az egyes községek közt is különbségek 
voltak. Ez valószínűleg csak a felső ruhákra 
terjedt ki, ugyanis megjegyzése előtt ezeket 
sorolja fel. Mégis mindkét adat arra figyel
meztet, hogy a XIX. század eleji egységes 
kultúrájú ormánsági etnikum hipotézisét csak 
nagyszámú megdönthetetlen adat alapján 
tudjuk igazolni vagy elvetni. 

A baranyai viseletek története vizsgálata 
még korántsem fejeződött be. Az egyes vidé
kek korábbi öltözetének meghatározása, szink
ronba állítása csak alapos levéltári és régé
szeti kutatás alapján végezhető el. 

A levéltárakban levő iratok, cselédszerző
dések, úriszéki perek aktái, közgyűlési jegy
zőkönyvek, rendeletek, körözések, a céhek és 
örökösödési perek iratanyaga, leltárak, a 
nagybirtokok gazdasági iratai még sok-sok 

21* 



324 FÜZES ENDRE 

értékes korai adatot tartalmazhatnak. A plé
bániákon, parókiákon lappangó iratok, pres
biteri jegyzőkönyvek, História Domus-ok, 
móringlevelek, naplók és más feljegyzések, 
egy-egy község vagy környéke népi öltözeté
nek rögzítéséhez felbecsülhetetlen anyagot 
őrizhetnek. 

Külön ki kell emelnünk végül a régészeti 
kutatás fontosságát. Nemrég a Baksa község 
határában végzett leletmentés során a falu 
XVIII. századi temetőjében egy idős férfi sír
jából posztómellény részei és fémgombok, a 
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