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Somogy megye paraszti kultúrájának történeti, táji 
tagolódásával több tanulmányomban foglalkoztam az 
1970-es évek végétől kezdve. A magyar népességen 
kívül elsősorban a horvát nemzetiségi csoportokat ku
tattam tüzetesebben.2 A német nemzetiségek néprajzi 
sajátságait, helyét a többi csoporton belül sokkal vázla
tosabban tárgyaltam. Ezért a közelmúltban elkezdtem 
e hiányosságok pótlását a történeti források feltárásá
val. A XVIII. századi, XIX. század eleji német betelepí
tések egy részének az volt a célja, hogy munkaigényes 
növények termelésére biztosítsanak hozzáértő keze
ket, pl. a dohány művelésére. Több szerző résztanul
mányai után Szita László 1993-ban megjelent, a somo
gyi nemzetiségek betelepítését is tárgyaló kötetében 
addig nem ismert külföldi és addig fel nem tárt hazai 
források bevonásával adott összefoglalót - többek kö
zött - a német és osztrák anyanyelvű csoportok beköl
tözésének fázisairól.3 További sorsuk, agrártörténetük, 
néprajzi jellegzetességeik megrajzolása csak részben 
történt meg. E kérdéskörök vizsgálatába kapcsolódtam 
be úgy, hogy a betelepítések történetéhez is hoztam új 
adatokat. 

Jelen dolgozatomban szeretnék a délnyugat-somo
gyi területen dohánytermesztésével hírnévre szert tett 
Szulók és Barcs községek német lakosságának betele
pítéséről, a magyar falvak gyűrűjében való helyzetük
ről, mintegy két évszázadon keresztül betöltött szere
pükről szólni, egy kisebb paraszti gazdasági körzetben 
való jelentőségüket kiemelni. Külön részben foglalnám 
össze, hogy az emlékezésanyagban mi derül ki e két 
község németségének kapcsolatairól a környező ma
gyar és a horvát falvakkal, az uradalmakkal és egyházi 
intézményekkel. 

A kiválasztott falvak részben a belső-somogyi nagy
táj dél-keleti szélén, a Zselictől dél-nyugatra, részben a 
néprajzosok által Szigetvidéknek4 nevezett táji-történe
ti csoport dél-nyugati peremén fekszenek. A török ki
űzése utáni időszaktól kezdve a Széchényiek csoko-
nyai (ma Csokonyavisonta) uradalmához tartoztak. A 
magyar falvak e területen többnyire folyamatosan lakot
tak maradtak vagy hamar visszaköltöztek, de vannak itt 
olyan helységek is, melyeknek népe hosszabb bujdo
sás után a XVIII. sz. elején visszaköltözött eredeti lakó
helyére vagy környékére (mint Komlósd);5 örökös job
bágyokká süllyesztette őket hamarosan az uradalom, 
amelyhez tartoztak. Családjaik nagyobbrészt reformá
tusok ebben az időben (Kálmáncsa, Csokonya, 
Visonta, Darány, Komlósd, Homokszentgyörgy). E fal
vak nagy határúak, aránylag jó legelőik vannak, homo
kos földjeiken inkább jó rozs terem, mint búza, területük 
kukorica termelésére is rendkívül alkalmas. A Drávához 
közelebb fekvő falvak folyóvízi öntésterületeket is 

magában foglaló (Kálmáncsa, Darány) földje már a bú
zának is kedvezett és jó minőségű kukoricának is. Ura
dalmi kezdeményezésre a XVIII. század folyamán itt át
vonuló sumadiai sertésnyájak ellátására fokozottabban 
álltak rá a jobbágyparasztok a kukorica termelésére és 
eladására.6 Az uradalmak ebben az évszázadban 
csökkentették marhakivitelüket és maguk is a sertésex
portra álltak rá. A jobbágyok továbbra is szívesen fog
lalkoztak borjúneveléssel, marhahízlalással, amelyeket 
vásárokon értékesítettek, a sertést inkább önellátásra 
tartották.7 A paraszti lakosságnál a kukorica fontos ke
nyér, tészta, kása, pépalapanyaggá vált, de az említett 
községekben tisztán kukoricás kenyere csak a nagyon 
szegényeknek volt.8 A burgonya termelésére a nagy 
XIX. század eleji ínségeket megelőzően e vidéken in
kább a tehetősebbek tettek kísérletet. Csak az 1810-es 
évek éhínségei tették népélelmezési cikké, a szegé
nyek mindennapi eledelévé. Eladásra csak az 1850-es 
évektől kezdték termelni éppen itt a dél - somogyi ho
mokon, nagyobb mértékben csak 1920 után.9 A Dráva 
menti területek horvátjainál a nagyarányú kukoricater
melés és különleges étkezési fajta behozatala a tisztán 
kukoricás kenyeret tette általánossá hosszú időre még 
a módosabbaknál is. A Széchényiek csokonyai uradal
mában a XVIII. század folyamán még aránylag nagy 
erdőségek álltak rendelkezésre. így a jobbágyok épü
let- és tűzifa kitermelését viszonylag későn kezdték 
korlátozni, a faépítkezés (borona, favázas-talpas)o az 
1804-5. évekig általános volt. A legeltetés is részben a 
jobbágytelkek után járó községi, részben az uradalom
tól bérelt erdőkben zajlott.10 

E faluközösségek közé ékelődött a XVIII. század 
második felétől két, a fentiektől eltérő jogállású, erede
tű, nyelvű, összetételű, részben vagy teljesen újjátele
pített község, amelyek népének fontos szerepe volt a 
dél-somogyi dohánytermelés meghonosításában, fel
fejlesztésében, s e kisebb körzet más gazdálkodási 
ágaiban is: kapások művelése, borjak, csikók nevelése, 
fuvarozás. 

Szulók pusztát 1750-ben kelt szerződéssel német 
lakosokkal telepítette be Széchényi László. Visszaem
lékezések szerint Württembergből jöttek.11 E falu kez
dettől egységesen katolikus népű, a telepítésnek ez fel
tétele volt. Már az első szerződés említést tett a dohány 
termeléséről egyelőre úgy, hogy nem jár utána, sem a 
kerti vetemények után kilenced vagy tized. A szulókiak 
szerződéses, szabad költözéses jobbágyokká lettek, 
három évi mentességet kaptak az árenda, kilenced, ti
zed és a robot teljesítése alól. Az 1767.évi urbárium 
már arról szól, hogy robotjukat készpénzzel váltják 
meg.12 Ennek megújítását 1776-ban kérték azzal indo
kolva óhajukat, hogy életüket szénégetésből,13 aratás-
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bői, kapálásból és favágásból tartják fenn, s emiatt 
nincs idejük a robot teljesítésére. Ekkor még hallgattak 
arról, hogy a dohánymunkára kell az idő. A szolgáltatá
sok mértékének emelése rájuk is vonatkozott, az ere
deti 8 nap gyalog robotból (negyed telkenként) 1776-ra 
28 napi lett. 1787-ben már kilencedet fizettek dohány
ból, sőt ekkor már a tizedet is megpróbálta az uradalom 
kikényszeríteni, de hiába.14 A továbbiakban is ijesztget
te az uradalom a szulókiakat, hogy a robot természet
ben való leszolgálását bevezetik. Ezzel sikerült újabb 
és újabb szolgáltatást kikényszeríteni, de a község to
vábbra is megválthatta robotját. Hosszúfuvarba el kel
lett járniuk 1788-ig, azután ahelyett is pénzt fizettek. 
Szulókból származik eddig az első feltárt somogyi pa
raszti környezetben történő burgonyatermelési adat is 
1772. évből. Egy görgetegi embernek tartozott burgo
nyával az egyik itteni gazda.15 A szulókiak csikó- és 
borjúnevelésükről lettek híresek és a legjobb fuvaros 
falvak között tartották őket számon a reformkorban. A 
lakosság terjeszkedésével családok rajzottak ki 
Németújfalura, Mikére, kevesen Barcsra, a Dráván túl
ra is, Mikével úgy tartották a fele falu rokon, Barccsal 
már kevesebb szál kötötte össze a két világháború kö
zött a község népét, Németújfaluval a családi kapcso
latok megszakadtak.16 

Barcs népének szerveződése a XVIII. század má
sodik felében Szülőkétől eltérően alakult. E helyiség 
népcsoportjai nem alkottak olyan viszonylag homogén-
nak tűnő tömböt, mint Szulók lakói. Ide különböző he
lyekről, különböző időkben, eltérő vallású, nyelvű és 
részben foglalkozású népcsoportok érkeztek, részben 
szulókiak is. A viszonylag későn érkező nagyobb szá
mú osztrák család gazdálkodásában, részben családi 
kapcsolataiban Szulók és más dohánytermelő német 
falvak felé orientálódott, a horvátok a Lakócsa és a 
Babócsa környéki horvátokkal tartottak kapcsolatot, de 
egyes adatok szerint Vukovárról és környékéről költöz
tek be horvátok.17 A magyarok között több volt az értel
miségi, uradalmi alkalmazott, de akadtak katolikus és 
református jobbágyok, sőt iparosok is, a németek kö
zött is sok volt az iparos, egy részük csehországi terü
letekről származott be, de már inkább az 1800-as évek 
elején. E dél-somogyi területen más községek is ter
meltek dohányt, így a német Mike, Német-Lad, Német-
Újfalu, Hárságy, de a magyar Rinyaszentkirály és 
Tapazd is. De ezek más uradalmakhoz tartoztak. 18 

Barcsról 1762-ben azt jelentette az uradalom tiszt
je, hogy vannak itt puszta telkek, mert elnéptelenedtek, 
ezt "a betegség és veszedelmes nyavala okozta". 
1763-ban kötöttek az itt élő nagyobbrészt horvátokkal, 
kisebb részt magyarokkal szerződést, azaz urbáriumot, 
amely előnytelen volt, magán viselte a késői betelepe
dések utáni megegyezések minden hátrányát.19 1779-
ben már figyelembe kellett venni az ausztriai beköltö
zőiteket, velük ekkor kelt az első szerződés, majd 
1783-ban ezt megismételték. Ők szabadköltözéses, 
szerződéses jobbágyok lettek. Barcs 1779-ben már 
oppidumként szerepelt.20 Az 1783-ban készült térképen 
jól látszik a régi, halmazszeruen, szabálytalanul épült 
községrész és az új, szabályosan kimért házhelyek 

sorát mutató, mérnökök által tervezett német község
rész.21 1779-ben már szó esett a dohány behordásáról, 
a robot és a victuálék helyett pénzbeli megváltásról. 
1788-ban már a hosszúfuvart is pénzzel váltották meg. 
A Barcson lakó magyar és horvát jobbágyoknak idővel 
hasznára vált, hogy németeket költöztettek melléjük. 
Korábban őket urbárium szerint tehát örökös jobbá
gyokként kezelték, de 1788-tól Ardrich bérlő mind a né
meteket, mint a többieket „árenda szerint" tehát szerző
désesként, szabad költözésű jobbágyként kezelte, mint 
ezt 1805-ben megállapították.22 

A Barcsra érkezett osztrák családok között volt pro
testáns is, katolikus is. A protestánsok a komiósdi temp
lomba jártak.23 Ezek idővel, mivel féltek a barcsi plébá
nostól, vagy áttértek, vagy elmenekültek eladván háza
ikat, telkeiket. Cseh-morva területről is szerveződtek la
kosok, mint erre az uradalom tisztje felfigyelt, de ezek 
inkább erdészek, iparosok voltak, az erdészek inkább 
csehek az iparosok német nevűek. Az itteni német 
nyelvűek tehát származásuk, vallásuk tekintetében 
eléggé sokfélék voltak. 

Végül e két helység lett a legnevezetesebb dohány
termelő a Dráva mentén. A szulóki dohány jó áron kelt 
el Kanizsán és Károlyvárosban azaz Karlovácon.24 Va
lamivel rosszabb minőségű volt a barcsi u.n. Wald-
tabak, azaz erdei dohány, amely erdei irtástalajon ala
kult ki.25 A nyelv hasonlósága, az életforma, vallás azo
nossága közelítette e két község német nyelvű népét 
kapcsolataik kialakításában, hagyományaik átadásá
ban, de az azonos uradalomhoz tartozás, s a közelség 
is. A kapcsolat mégis elég egyoldalúan alakult, a 
szulókiak beszerzéseik tekintetében sokat megfordul
tak Barcson, a barcsiak kevesebbet jártak Szulókba a 
kereskedőket, iparosokat kivéve. Ritkán került meny
asszony Barcsról Szulókba, Szulókból Barcsra szinte 
sosem, de ott más volt a német kiejtés, először nem ér
tették meg. Ugyanazok az iparosok, kereskedők látták 
el eleinte őket, később Szulókon is megtelepedtek ipa
rosok, kereskedők bár sokkal kisebb számban.26 Bar
cson mindemellett mások is foglalkoztak dohánnyal, 
nemcsak a németek. A községi elöljárók között szép 
számmal akadtak németek és magyarok is. Az 1804-
ben meghalt nótárius ruházata magyaros jellegű, de 
német szabású ruhadarabok megjelenését is mutatja: 
„posztó mente, világoskék posztó nadrág fekete zsinór
ral, sötétkék posztónadrág arany dísszel, zöld posztó 
mente aranyra, négy piké lajbli, raithosen, hálósüveg, 
kalap, csizma, köpönyeg, háti bunda, óra két súllyal, 
három ümög és gatya, szőrtarisznya, sarkantyú, zseb
be való keszkenő, kendő, hajfodorító vas, két hitvány 
keszkenő, vándorló ruhatartó tarisznya, balta, fejsze" -
ez volt minden vagyona, amely árverésre került, más 
nótáriusok, néhány iparos vették meg. A városiasodás
nak több jele is volt. A Dráván itt szállították a sót 
Berzencere, de mértek ki Barcson is sót, laktak itt 
sómázsáló emberek, egyikük Sommerfeld András 
1847-ben halt meg, ma is meglévő sírköve szerint. Stá
jerországból itt pakoltak ki fenyőfarakományaikkal, er
dei termékekkel, gyümölccsel pl. kránicz almával a 
„kránicz" kereskedők, de más áruféleségek is úsztak le 
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és érkeztek le a rakoncátlan Dráván Barcsra. A halá
szok, köztük szép számmal németek is sajátos színfolt
ját adhatták ezekben az időszakokban még Barcs tár
sadalmának. A német halászok kékre festett ládát vittek 
hosszabb útra magukkal, hal is volt rápingálva. A folya
mi malmok a folyó mindkét partján várták a messziről 
érkező őrletőket. A malomperekben sok panasz volt rá
juk, hogy több vámot vettek ki az előírtnál. Boczák 
György malomtulajdonos, házas zsellér 1822-ben árve
résre összeírt hagyatéka nem mutatja a nagy meggaz
dagodás komoly jeleit, mindenesetre bútorzatának egy 
része rangosabb volt, mint a vidék paraszti lakosságá
nak lakásberendezése lehetett, ezt a „pohárszék", egy 
„három fiókos..." és egy körül nem írt „sublat", „réz 
gyertyatartó" megléte bizonyítja, de volt itt parasztokra 
akkor még jellemző más bútor „föstött fogas... 
nyoszola... ládák, hat hátas szék, kalántartó, tálos, 
sámedli, sajtártartó pad, két diófa asztal, fenyőfa asztal, 
fogas, tükör, tükörre festett két kép, üvegre pingált kép, 
két kereszt". A társadalmi kép tarkaságát jelzi, hogy 
uradalmi cselédek, erdőpásztorok, révészek, tisztek is 
laktak Barcson, de ezek nemzetisége különböző volt.27 

A jobbágyfelszabadítással az eddiginél is eltérőbb 
utat kezdett járni a két helység, Barcs a gyors városia
sodás felé tartott, paraszti lakossága gyorsan differen
ciálódott, iparos és kereskedőrétege gyarapodott. 
Szulók pedig magára maradt falusias kereteiben. Lakói 
csak a gazdálkodással foglalkoztak, kevesebbet fordul
tak meg vásárokon. Az értékesítést majdnem kizárólag 
zsidó kereskedőkre bízták.28 A két község népének ha
gyományait nagyon nehéz összehasonlítani, mivel 

Barcson németek utódai alig lelhetők fel és az egykori 
hagyományokból nem sokra emlékeznek. Korábbi le
írások pedig nem állnak rendelkezésre. Fényképek, 
tárgyi emlékek sokat segítenek múltjuk felderítésében. 
Szülőkön viszont még szinte teljes összefüggésében, 
légkörében, utcaképében (Lábra) lelhető fel az emlé
kezetben az az eltűnt hagyomány, amely e csoport lé
tét, szulókiságát, egyediségét jelentette. A szulókiak 
kedvező telepítési helyzete nem jelentett földben való 
bőséget. Aránylag nagyon kis és rossz minőségű hatá
ruk volt. A népesség gyarapodásával földigényüket 
szorgalmas irtásokkal próbálták kielégíteni, az urada
lom ehhez erdőket adott.29 Mikor ezek a lehetőségek 
lezárultak, a szomszédos magyar falvak földjeit vették 
feles bérletbe, főképp kapásokat. A külön vállalt mun
kák ára olykor nem ment a közös kasszába, hanem a 
feladatot végző családtagok kezén maradhatott. Ezt le
hetővé tette az a munkaszervezeti és elosztási forma, 
amely Szulókban már a jobbágykort jóval túlélte. 

Egy 1794-ben írt kérvényben ugyan arra hivatkoz
tak, náluk nem úgy van, mint a magyaroknál, „hogy a 
háztartások csak egy házasságból állnak és ha ezek 
robottal megterhelve lennének, úgy nem volnának ab
ban a helyzetben, hogy gazdaságaikat jól ellátnák", az
az nem éltek, gazdálkodtak „egy kenyéren".30 Ez azon
ban nem egészen volt így igaz. 1814-ben pl. 14 olyan 
család élt itt, ahol hét vagy hét főnél több élt egy ház
tartásban, de ennél is több lehetett azoknak a gazdasá
goknak a száma,31 ahol nagycsaládi összefogással tör
tént a nagyobb munkák végzése (dohánymunka, ara
tás, szántás-vetés, betakarítás, szénamunka) csak a 

1. ábra: Szulóki utcasor tömés és tégla falú házakkal 1927 körül. Gönyey Ébner Sándor felvétele. 
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2. ábra: Cséplőgép paraszti vállalkozó családé. Szulók 1910-es évek 

3. ábra: Lempel család 1927. Szulók. Gönyey Ébner Sándor felvétele 
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4. ábra: Előkészületek dohány alá szántáshoz. Szülők 1981. 
Knézy Judit felv. Mezőgazdasági Múzeum Adattára (MMgMA) VII.A. 142525 

5. ábra: Dohányt palántázó asszony. Szülők 1981. Knézy Judit felvétele. MMgMA VII.A. 142 122. 
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pénz, jövedelem nem egy kézbe került, mint a környe
ző magyarság nagycsaládjainál, hanem megvalósítot
ták a résztvevő családtagok, kiscsaládok részesedését 
is a jövedelemből. Erről 1846-ban írt a Magyar Gazda 
hasábjain a szerkesztő.32 Arra a kérdésre válaszol, 
hogy miért tudtak a szulókiak dohányt termelni és miért 
nem törekedtek erre a környező magyar falvak lakói. 
Elmondja, hogy a dohány munkaigényessége nem en
gedi meg a robot végzését. Kedvező jogi helyzetben 
voltak a szulókiak - írta -, akik szerződéses jobbágyok
ként megválthatták robotjukat, ezért maradt idejük a 
dohánymunkára. Dézsmamentes földeken dolgozhat
tak. A környezetükben élő magyarok örökös jobbágyok, 
nekik nem adatot meg a robot megváltásának lehetősé
ge. Kilenced, tized fizetése mellett nem volt számukra 
kifizetődő a dohánytermelés. Tehát nem a németek 
szorgalma, s a magyarok lustasága itt a magyarázat. 
Viszont kiemelte, hogy milyen fontos a munkaszerve
zés és a résztvevők anyagi érdekeltségének megvaló
sulása Szülőkön. Szó szerint ezt állapította meg: "A né
met ifjú és lány hasznot húz apjától. Ha a férfiak meg
nősülnek, akkor is apjuknál maradnak és ők, feleségük 
is fizetést kapnak, hogy bér fejében dohányföldet tudja
nak szerezni". így a főbb munkákat együtt végzik és 
mégis megvalósul a családtagok anyagi önállósága. 
Ezzel szemben a környék magyar nagycsaládjainál fél 
telek esetében is közösre keresnek, a napszám, fuvar, 
bérletek után járó pénz is közös kasszába megy. A csa-

6. ábra: Szobarészlet, szulóki, előtérben festett bölcsővel a 
barcsi Drávamúzeumban. Knézy Judit felv. MMgMA VILA. 
206 975. 

7. ábra: Szulóki kék alapúra festett, barokkos szélű, reneszánsz diszű ágyvég a Dráva múzeumból. 
Felv.: Knézy Judit MMgMA VILA. 206 974 
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8. ábra: Szüreti mulatság 1925. Barcs, Bencze István felv. r.neg. MMgMA. 206904.(Gönczi Ferenc gyűjtése) 

ládtagok nincsenek érdekelve, hogy fussanak a mun
kalehetőségek, kiegészítő keresetforrások után, hisz 
saját szüleiknek a szolgái. 

A szulókiaknál ez a fajta munkamegosztás a XX. 
század első felében is összetartott sok családot rész
ben a dohánymunka, részben ekkor már pl. cséplőgép 
működtetése (2.ábra), bércséplések, aratások vállalá
sa is.33 Az így együttműködő kiscsaládok a főbb közös 
feladatokon kívül külön is vállaltak bérleteket, így a kör
nyék magyar falvainak kukorica-, répa- és burgonya
földjein, hogy maguknak is tudjanak földet venni. Ez a 
lehetőség együttműködés és érvényesülési lehetőség 
tette lehetővé, hogy aránylag kevés szegény család 
maradt, a családok többsége vitte valamire nagy-nagy 
szorgalmával. A családi összetartást mutatják azok a 
századfordulón készült tablószerű fotók, ahol a család 
több generációja művészi elrendezésben, erőt szimbo
lizálva áll (3.ábra). I945 után is összefogtak a dohány
munkában, összesegítettek a családok, ki fogattal volt, 
ki kézi erővel (4.5.ábrák), de 1996-ban már csak két 
család foglalkozott dohánnyal e faluban, amelyet egy
kor dohánytermelése tett naggyá. 

A két különböző eredetű és részben eltérően alaku
ló sorsú két német nyelvű csoport kultúrájában számos 
olyan vonás észlelhető, amely azonosságra vagy ha
sonlóságra utal. Ilyen pl. a viselet anyaga, részben sza
bása, összetétele (pl klumpa, tutyi hordása hétköznap, 
csizma csak esküvőre vagy gazdagoknak ünnepen), 

színskálája, a német gótbetűs hímzett feliratos szoba-
beli textilek (törölközők, díszkendőkön: „guten 
Morgen"). Mindkét helyen divatosak voltak a kékre fes
tett bútordarabok: sarokpad, láda, sublót, szekrény, 
bölcső, ágy (6.7.ábrák), de az asztal barna és eszter
gált lábú volt a legtöbb, a székek is barnák. A szobabe
rendezés rendszere is hasonlóan alakult, az ágyak a 
hátsó fal mellett húzódtak, a falra a szentképek, képek 
közül a férfi jobbra, a nő balra került, a keresztet lehe
tőleg az ajtóval szembe tették. A szent sarkot gyertya
tartókkal párban, középen feszülettel, kétoldalt párban 
szentekkel, a Wackstockkal is a „Khászl" tetején ren
dezték be. Az e vidéken élő németek Barcson vették 
meg - pl Mucher bábostól - az un tekercsgyertyát, a 
„Wackstock" -ot, amelyet otthon halottvirrasztáskor 
égettek, templomban és más egyházi böjtös alkalmak
kor (nagyhétben, nagypénteken misén és a temetőben 
és kálvárián, húsvét hajnalban a temetőben), de búcsú
kon nem. Minden felnőtt családtagnak megvette a gon
dos gazdaasszony. Egyes szentek tisztelete (Szt Kata
lin, Vendelin, Antal, Szent József, Margit, Teréz is) szin
te azonos volt itt a Dráva menti németeknél, de minden 
névnek a patrónusa is (György, István, Miklós). A jeles 
napi szokások közül az Úrnapi sátor állítása, legények 
pünkösdi menete, Szent Vendel napi mise az asszo
nyoknak, húsvét hajnalban feltámadás után az asszo
nyok útja a temetőbe és a farsang kis eltéréssel, de 
nagyjából egyformán zajlott. A barcsi és szulóki neme-



414 KNÉZY JUDIT 

9. ábra: Első áldozó barcsi német kislány 1925 előtt. 
F: Bencze István Barcs. R.neg. 206903 
(Gönczi Ferenc gyűjtése) 

tek farsangi maszkás felvonulásában - éppúgy, mint pl. 
Bőszénfán, Boldogasszonyfán is - szerepelt egy tréfás 
jegyespár. Két bábut öltöztettek fel asszony és férfi vi
seletükbe, a kocsi végéhez kötötték úgy, hogy a kerék
kel együtt forogjanak, Nevük „Hansi, Krédli" Barcson 
valamint „Hans und Krehl" Szülőkön, hasonlóan Mikén 
is. Ezek afféle falu bolondjainak számítottak. A maszká
sok gyalog mentek és körülöttük nyüzsgő gyerekeket 
és lányokat kormos kézzel összefogdosták. Barcson 
pünkösd vasárnap a német legények kora reggel lovas 
bandériummal vonultak ki az erdőbe. Közös megegye
zéssel pünkösdi királyt választottak, akit fűzfagallyakkal 
feldíszítettek, koronáztak és így vonultak vissza. Aznap 
a pünkösdi király parancsolt a mulatságban, de ez csak 
egy napig tartott. Szulókban hasonlóan zajlott. Úrnapi 
sátrat Szulókban négyet állítottak, gyékénnyel fedték, 
arra varrtak lepedőt és borították be sűrűn színes se
lyemkendőkkel és megtűzdelték rózsákkal. Barcson 
zöld ágakkal borították be. A különbözőségek a két köz
ség között legelőször abban nyilvánultak meg, hogy a 
barcsiak házasodtak sokfelé, a szulókiak alig mentek 
máshova, mint mondták „Szulókbul senki sem mönt ki", 
de e hosszú nagy község népe még külön két részre 
oszlott Oberdorf és Underdorf nevű község részekre, 
ezek csak egymás között házasodtak, nem is engedték 

át egyik falurészből a másikba a lányaikat. A pásztoro
kat is külön fogadta mindkét községrész, kihajtáskor az 
állatok egyik része erre, másik része arra ment. A teme
tő is fel volt osztva eszerint. Barcson a németek a más 
nemzetiségiektől különültek el, de a vallási azonosság 
elősegítette a frigyet, sok volt a vegyes házasság, te
metkezni a többi katolikusokkal egy helyre kellett nekik, 
így I844 előtt a Csokonyai úti, 1844 után az Ujbarcsi, 
Imre úti temetőbe, a gótikus felirat, s koronként egy-egy 
általuk kedvelt sírjel mutatta a német közösséghez va
ló tartozásukat, pl kedvelték a múlt század végétől a fe
kete márványból vagy gránitból eklektikusán faragott 
köveket, ovális porcelánlapra helyezett felirattal, mint 
Rózsás Márton leírta. A módosabb németek a Német 
utcában laktak, a szegények vegyesen más eredetű 
nincstelenekkel a Nixbród utcában. A fiatalok összeis-
merkedését a szokásos kalákákon, jeles napi alkalma
kon kívül iskolai szereplések, színjátszások, szüreti 
mulatságok (8.ábra) is lehetővé tették Barcson. Itt in
kább a magyar vagy magyaros ruha volt divat. De szí
vesen házasodtak más német falvak lakóival is. Egy
más között a két község népe több különbséget tett ön
magukról, mint a kívülállók. A barcsi első áldozó és a 
menyasszony koszorúja nem volt négyszegletes, négy-
részű, mint Szülőkön, kerekebb, de szintén művirágos, 
a ruházat anyaga fehér volt a szoknyán esetleg apró 
mintákkal és a szalagot elől kötötték meg az első áldo
zó kislánynál (9.ábra), a menyasszonyoké is hasonló 
volt, de az 1920-30-as évektől egyre inkább a polgári 
tiszta fehér ruházatot vették fel, csak a mirtuszkoszorú 
volt a szokásosnál pártaszerűbb. (10.ábra) Szulókon 

10. ábra: Német vőlegény és menyasszony 1920-as évek. 
Bencze István felv. Barcs. R.neg. MMgMA VII.A. 206940. 
Gönczi Ferenc gyűjtése. 
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11. ábra: Szulóki menyasszonyruhában Lempel Jánosné, 
Huber Katalin (sz. 1913) Gönyey Ébner Sándor felv. 1927. 
R.neg. 206902 

jóval tovább viselték a magas Kranz-ot, itt helybéli asz-
szonyok készítették egy Wechmann Mária és 
Strublitsné nevű. A menyasszonyi ruha tiszta fehér volt, 
csak a fehér alapszínű plisszírozott szoknyában voltak 
piros virágok, a megkötő szalag színes (11.ábra). Hi
degben sötét ujjast is vettek fel, melyen elől sűrűn apró 
fehér gombok voltak, a mellen át keresztben színes 
szalagdíszes rozmaring jelképezte a jegyességet, 
amilyen dísz a vőlegény kalapján is körbefutott 
(12.ábra), a vőlegény fekete kabátján hatalmas fehér 
szalagos bokréta volt az 1930-as években. A fiatalok ki-
tevős bluzféléjének a „Levesch"-nek színe, szabása el
tért a két községben, más volt az asszonyok főkötőjé-
nek a Hauve-nek a szabása is. A szulóki asszonyok jel
legzetes szögletes sapkája még a rákötött babos ken
dő alatt is látszik egy paszitvivő asszony fényképén 
(13.ábra), akin hasonló felső, meleg, sűrűn elhelyezett 
világos aprógombos ujjasféle van, mint az előbb bemu
tatott menyasszonyon. A szulóki nők hétköznapra ked
velték a kékfestőt, amelyet vásáron vagy Mohács kör
nyékéről való mintás szoknyát, réklit, de a kötény az si
ma kék volt. Barcson hamarabb elhagyták a kékfestő 
ruházatot a nők, a klumpát, gyapjututyit nők is férfiak is. 
Szulókban a klumpába való gyapjúharisnyát diófalevél
lel barnára, esetével kékre vagy feketére festették. Em
lékeztek, hogy Gyűdre való ruházatukhoz szulóki nők a 
sapkácska fölé fehér keményített Máriagyűdre utaló fel-

12. ábra: Szulóki jegyespár 1930 körül. Fotó: Bencze István, 
Barcs 

iratot hímeztek. Barcson a férfiak a magyarokéhoz ha
sonlóan bővebb vászongatyát hordtak szénamunkánál, 
aratásban, a szulókiak szűkebbet, utóbbiaknál divat 
volt a gatyamadzag végének színes hímzése pl rózsá
kat varrtak rá a fiatal férfiaknak. Különösen gondosan 
öltöztették fel a kicsinyeket a jómódú szulókiak, de a 
szegényebbek is (14.ábra), Barcson túl sok volt a sze
gény család, ott nem tudtak ilyen színvonalú ruhákat 
előállítani. 

A környező falvakkal való kapcsolatok rendszeréről 
ezideig többet sikerült Szulók népéről kiderítenem. A 
XIX. század második feléig, talán utolsó harmadáig 
mozgékony, fuvarozásból, állateladásból és dohányter
melésből élő népcsoport volt, ezután helyhez kötöttebb 
lett. Korábban nemcsak kapásoknak való földeket, de 
legelőket is béreltek saját határukon kívül, utóbbit pl. az 
istvándi postaútban. Szigetvárra, Babócsára, Barcsra, 
Istvándiba jártak el állatvétel vagy eladás céljából, de 
Szülőkön is volt országos vásár.34 

A dohányt, burgonyát, kukoricát, rozsot helybéli ke
reskedőkre, illetve felvásárlókra bízták - emlékezet sze
rint. Feles bérleteket az 1940-es évek végéig vállaltak 
Csokonya, Kálmáncsa, Lad, Darány, Dobsza, Homok
szentgyörgy határában is. A szegényebbek a szulóki 
határban is találtak munkaalkalmat. Nem jártak el ara
tó, summás, napszámos csoportok a környék uradal
maiba. Géppel való cséplést, aratást a XX. század ele-
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13. ábra: Gyermekágyasnak paszitot vivő asszony. 
Szulók 1927. Fotó: Gönyey Ébner Sándor 

14. ábra: Szulok, német kislányok babával 1927. 
Fotó: Gönyey Ébner Sándor 

jétől vállalt egy-két géppel rendelkező módosabb csa
lád a környéken is. Beköltöző kevés volt, inkább a köz
ségi pásztorok verbuválódtak magyar falvakból. A gaz
dacselédeket inkább német falvakból hozták. Néhány 
család azért költözött el más falvakba, mert azt remél
te, hogy ott jobban boldogul. 

Az iparosok közül bognár, ács, kőműves, asztalos, ko
vács, bádogos, klumpa-, górékészítők elsősorban a he
lyieket látták el, de jöttek hozzájuk máshonnan is pl. a 
bognár talicskákat is készített. A barcsi iparosok közül 
a legtöbb megjelent a szulóki vásáron, a búcsún a mé
zesbábos és gyertyaöntő.35 Más iparosok közül rend
szeresen vásáron kívül, főképp ősszel a barcsi, 
hedrehelyi, kadarkúti „gelencsérek" jöttek helybe.36 A 
másutt is használatos edényeken kívül speciális az itte
ni németekre jellemző cserépedény volt a keserűtúró 
érlelő fazék, amelynek alul kis csöve volt. 

Esetenként kosaras, székes, teknővájó is megjelent 
Szulókban. Barcsra fényképészhez, kalaposhoz, bá
boshoz, asztaloshoz, pékhez és szatócsüzletbe jártak 
a XX. században. A szulóki malmon kívül az istvándit, 
barcsit keresték fel, Darányban az olajütőt látogatták 
böjti idő előtt, de onnan hívtak kútásó mestert is ha kel
lett, Istvándiból pedig zsuppoló embereket. 

Daránnyal korábban még több volt a kapcsolat. Pl. ma
gyar szót tanulni ide küldték fiaikat, nem Kálmáncsára, 
ahol pedig sokat dolgoztak. A darányiak viszont nem 
tartották fontosnak, hogy gyermekeiket németre tanít
tassák. Lányaikat nem engedték el a szulókiak sem 
cselédnek, sem magyar szót tanulni. 

A búcsújáró helyek közül leginkább Máriagyűdre 
(„Márjuda, Márgyud") és Turbékra („Márhilf) mentek, 
de Szentlászlóra, Segesdre sőt Kaposszerdahelyre is. 
Máriagyűdre menet Moldványban egy Szulókról elköl
tözött családnál szálltak meg a pajtában. Gyűdön mind 
a szulókiak, mind a barcsi németek külön német nyelvű 
misét mondattak. A Dráván túli búcsújáró helyeket nem 
keresték fel, mint a horvátok.3? A búcsúkon találkoztak 
más német, ezenkívül magyar és délszláv csoportokkal 
is. 

Házasodás tekintetében endogámnak tekinthető a 
Szulók népe, falun belül még külön elvált házasodás 
szempontjából két községrész. Történt azért összehá-
zasodás barcsi németekkel, elsősorban szegényebb 
barcsi német lányok mentek szívesen férjhez 
Szulókba. Elköltözés részben német, részben magyar 
falvakba történt. 

A barcsi németek emlékezet szerint sokkal mozgé
konyabbak voltak. A módosabbak a Német utcában, a 
szegényebbek a Dohány vagy Nixbród utcában laktak. 
Utóbbi helyre nemcsak németek költöztek. Házasság 
tekintetében a szegényebbeknél inkább csak a vallás 
számított, Barcson több volt a vegyes házasság.38 Itt 
nagyobb mértékű volt a XX. században az elszegénye
dés, nagy munkásrajokat bocsátott ki e község 
Szilonics pusztára a Kremzir birtokra, Somogytarnócra, 
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Csokonyába a Szécsényi uradalomba aratni, napszám
ba. Középrigócra facsemete gondozásra, irtástalajon 
kukoricatermelésre szegődtek el, de építkezésekre is 
mindenfelé, ahol barcsi építkezési vállalkozók megfor
dultak. A környékbeli uradalmakban találkoztak 
Berzenceről, Bolhóról, Heresznyerol érkezett horvát, 
Udvarhelyről jött magyar aratókkal.39 

Barcson katolikus magyarok, horvátok, németek 
együtt vettek részt az egyházi ünnepeken búcsún, úr-
napi sátorállításban, körmeneten, feltámadáskor, Ven
del-napi misén. Úgy tűnik e két német csoport közvet
len szomszédai nagyobbrészt református törzsökös fal
vak, legközelebbi gazdasági kapcsolataikat velük alakí
tották ki. Viszont ezekbe a falvakba a múlt század ele
jétől, de főképp közepétől a környékről jelentős szám
ban költöztek be szegényebb katolikus családok. 
Szulók és Barcs németjeinek családi, vallási, jelesnapi 
szokásaiban inkább e katolikus magyar népesség ha
gyományainak hatása érvényesült - a meglévő eltéré
sek mellett is. De körvonalazhatók a Lakócsa, valamint 
Babócsa és környéki csoporttal (magyarok és horvá
tok) vagy délebbi területekkel rokon vonások is, pl. 
„nem házasok halotti koronája"40, bár ők koszorúnak 
nevezték. Betlehemesek, háromkirályok is Babócsáról 
érkeztek Szulókba, ahol viszont a Kriszkindli játék volt 
szokásban. 

A szulókiakat a környező községek túlzott szorgal
mukról ismerték, voltak akik ezt drasztikusan fejezték 
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