
GELENCSÉR .lÓHup,

Az alsószentmártoni sokácok szerepea táji munkamegosztásban-és inter"i"i*". kapcsolataik

I. Bevezetés

, Andrásfalvy Bertalan 1978-ban megje-lent,tanulmányában a néprajztua"r.3'"i
!:yi.bbi e.lórelépése e.a"rieÜá" .ti"Öi.a táji munkamegosztás, 

" 
r.á^J*.ti""i"-

sodásának vi zsgálatát, I miiá-rá^' "'"iti "e_u_y nayya megyei ae wÉi -iűiJJiá 
-IleR g tdii munkamegosztósban a"táitítt

sz7 re0.9 t és kapcsolat re nasr" rit ii;;;;"'ivizsgóIni.
Alsószentmórtan (semarlin) horvdtnemzetiségű Ii ,s1i a Dróva -""ri-iáiá_cok népraj: :soportjóhoz t"rt"riái-Ű-úd é.s Beremena ixasáa ;E,;;ő';;ir#;

Iakóiva] egyült-2 Az etnikum u"o.rUu., u

fi ,,'.'.ii:ff;,.-j..'.?}ii:ii:,,,-j:l.il:-*"i
vel ide tartozott a áai .lu'goszH;i;;üi;-
ten fekvő Baranyavár, ri,.iá".,'i.iárá.,
lőc1, Bens9 (Br njevar, ro rjoniá,- i;;;;;
- Baranjsko Petrovo Selo, Luj. il'";;;

ii9:öi.:í,tT;iiá-l.ILtf H*.JtÉkeszerzódés nyelvhata".r", 
""*"J'rii]gekre nem tekinó döntésének ilvliil;-ménye.

, ..Szentmárton község lakossága akörnyezó pusztákkal együtt a sázadíor-duló után, 1906-ban öór r.l, .*"-rrU"r
|3asvar, 77 német, rO,"".il'ooJ;;?#:
193 cigány volt.3 Kevésbáp;"t";;k ,ii:nik az tg26-os felmérés, 

"..1r-áÖ;;;";,P 19met, 404 horvát és 330 eiyéb;il;]
:,_T9]:]]3l...zt cigányt) talált,-a Áz ifi;;nepszimlálás adatai szerint a rerer<szaii
!_10_1 1 nemzetiségi megoszlásra vonat-rozo_ adatok nem használhatók.5
, . 

A ]<atolikus délszláv lakosság a törökkiűzését követően, a li. ."_;Ü;; *'ir,i'imeg a községben, az etnikum-'ödjffii;

lrgu| szélén, református magyar falvak(Old, Matty, C,ordisa, ngviJil.i.rl."i',
9..,,l :_T".^rr: l u ) g yűrű j éúil ;; 

"{ffá,á,.i: -
::|.j"l. A község traia.ateni ;;;;;i;;,kb. 2400 kh-ból uo]
f ;;ú".k;i;#iiH.J":T,:f:J:t.:T:
A. szentmártoni sotácok ;;ltiirltii,..]l_ttiket az etnikum többi kö;&;;;""viszonyítva a legkisebb""k--];.Ő;tfi'.

'l:.:.luoo 
idejű, l-egaláűÜl-r g.,". ái"Ti

i_*l_,: 
t, |,* ! i tu r g i a sie ri n t k"*. 

"i"ir.-áiá
fi 

"TS",.'f i:;,i' 
j§fi iliJ,nii..r.",:lakik_ etóbb csak a-köL6 6i('-;',ér;;

{Duzluk) lakták, de már 
" 

r8t 
"iiagúi"T,iköótt terjeszkedni kezdtek.

. .Az.1880-as években &ícskából érkezett
§, l:*:, csatád, .kik eló;;;J;Ü, *;tulajdonba vették .hvada-pusztát, 

s utó-fur^k.1. községben telepedtek re. 
-' - *."

Tij;iii:*:T:;iiTfi.iy#lif,rtt:adva Szlavóniában történó ior'a"a.i.raiitörekvésüket, a faluban rnurJiuü'-"-'.
.,l920-2l -ben a kertkult"ia;i.li'ir*urt
Uigs|aj faluból, Kupuszináról (&ícsker-tesJ érkezett több mint tet 

'..|.".iüITótokföldje, Gyűrűs- e. r".".,i.-];;fi:
P,^_i^_._.ukn:m ugyanennyi Csurogrólrper.;es-pusztába.
A sázadforduló körül megtelepedőmagyarok, szlovákok, 

_ "e*"t"i' .Ő,iilcsak.katotikusok voltak, mint a f;l..';;-kácai és a_környező puszták lakói.Iavolabb tekintve hasonlóan színes a

§É, ;í..:iili::.i;*.?#":;*:, i7 km-re fekvő többner
sir< r oson 

-iril " 
ö#;Tí"'':.-.HH:,.JJ

ma€yar Ormánsiig, ÉNy-ra, il;'Ü.;a Mecsek hegysé! 
"ro,it t".tiit"i "i-]
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bosnyákok községei, akiket a szentmárto-

;#'-hay.ntflúknak (Prekoptaninci)

iii?"X.' t§áúnta, Ata, Németi,. Pogány

§i.iLi.r.' irányban m_asya] é, j:T:'
i"i"'ir ( Kistapol ca, -1i;li:,"i,,.;T_l#i;

:il:i' ".T,TT;I$; 
J;;;; i xávetxeztek,

ia".ritÜ estek a mohácsi és a környékén

;iö;"r;J .ár.u,or<', A Dráva árterébe esó,

il';Üi iávohUti, vizek veszélyétól

*""Ö, ior-a,""y"9"io,"ro"l,,i]|::Ttr il}
területek, kisebb don

fr;:*.**iál,jji,íL"#,,HHT§§:
osztáshoz."".l -""*t 

"ártoni 
sokácság életvitele

ilá ;;;;Úségi, földrajzi keretek_kö-

,j,i-- Áir"u, m"ly egyben 
_ 911dTu9,

t o."orá'ui"ak kiterjedését, látóhatára-

nair széIét is jelezte,

II. A munkamegosztást
*.!nuta,ozó feltételek

A táii, föIdrajzi munkamegosztás szo-

..io.1"!r"esá.Ü"" állt a paraszti ,T}1;

;;*, iŰ;i rut*i közösségek önellátó

i""áaixrá*aval, ilyen irányú törekvésé-

iel. A kettö egymáshoz való viszonya,

ar"áiy; a gaza"Űgi, társadalmi, politikai

il;üilJ";"ktőI fúggóen változott, A fel-

ö,"i"r.-"íúsutaúvat kerúlt elótérbe,

iiriiár""i"rt háttérbe az önellátó jelleg,

§3i*,fri;"*n:s'.*;.t$j"n5*;
törekvése. Az arán

i:fi i:.fi ,""T",**:i;Jl*lJi5,*!-
;;.1;*" a lazdáIkodás egy-egy l::il,j
;üŰ; is, áegváltozhatott a beszerzes,

i.iii..iiá! n"iy, és iránya s!t, |za.za;
Jrr"[ tO*e"etmi, politikai változásai_ a

;;;iJ;."i közosség mindennapi éle-

;;;-;;áikodására-is rányomtlk bé-

;x;* j,p§;ff :"i1;ll,*1l'i*,1,"
idöszakának sokirányú kapc§olatart, rl-

iJwe annaX lehetösegét már a szerb meg-

.áiá tisrs-2l) korlátozta, de hasonlo

.""rlp,i ""rt 
a trianoni tléke végrehajtása

i.],q.iJOuui az észak, az utóbbi 
" 

dglJ:l9
ira"v"rO, illetve onnan érkezö kereskedes

határait árta le, nehezítve ezzel a község

lT"'Ét],q, Úii"iai-háromszög rövid idejú

"i""áJ"rasa 1rUt-l5) ismét pezsgést

to^tt, az etnikum közösségei újra_ egy

;;.;; Úatarain belülre kerültek, hogy

;;fr'*-tir""t határ menti községgé

Íar"i"r"ptiíes az 1950-es években csak-

ffi i;iÉ. elszigeteltségbe kerüljön, 
_A

*'J,!3"lJ;.'"r':,'ff.lt.'*TÍ§i?T- 
jíj:

oítésével és a termelőszövetkezet meg-

ü.r"""Áe"el kezdődött, s a sokácok het-

"""." 
?".X eteji szétköltözésével be is

fejeződött.'-,q, iaii munkamegosztás, a kapcsolat-

rendszér vizsgálata elsösorban erre, a sza_

ilf.;Úóól- a köztisség felbomlásáig

;rj"dó idószakra vonatkozik, közép-

"""tUu 
állítva azt a kérdést, hogy mit

;á;T; sokác köósség a közelebbltáv9;
iunni tOr"vezetének, illetve mit kapott
'utt,ir, 

. u*"ir.tt figyelmet fordítva arra is,

toev.it állított eló saját maga, mit szer-

""ti'*"e 
a természettól, A gazdasagr es

.i.ir.*i rdara kapcsolatai mellett érint-

;tit< a vérsegi kapcsolatokat is,

III. A Dráva árterében

A község a Dráva árterébe esik, Az

*.ix"áo "-izi 
vitág áldásaitól, de mé_q

ilil;;*;élyeitói a 19, sz, közepétóI

;;;* *Lg."ánuaotni, Ennek érde|ré!e.1

azonban a szentmártoniaknak jelentös

il.""vi.egú közmunkát kellett végezni,

ffiÖ:-á?i"ui "eatOtte,sel, 
a belvizek,

mocsarak lecsaporasával, az erdóirtással,

.'iOiJ"r. feltörésével a táj arculata meg-

változzék,6 _ ___t_^_'"Á -Ű;" 
feledésbe merülő, egykor

*ri.rorrt témánk szempontjából is meg-

i.']an""O ."erepú vízi világnál szüksé-

.i. 
-ili"rit 

tovaUb idózni, Különösen

ffi", ;;;i a sázadíordulót megelózóen

erre épült a szakosodás,*;.écr 
öregek emlékezete szerint a sá-

^aior-i"ro 
ótott u szentmártoni fiatár

;;;;a;""íz alattáIlt, s emellett a Dníva

ariáa*itor is tartani kellett, Tavasztájt,

i. -ei.""r<'" Drávapalkony: |:]ó.'^_n1-
,urrg""Ot hailottak, tudták, hogy jon az

ai"i". Si"t"e kocsira pakoltak,miTl11!

" 
u §rrO" felé esó erdó magasabb fekvesu
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, Dráva
asztájt,
öl ha-
jön az

Lindent,
:ekvésű

/Júgzenlmárlonl sokóc crr,id,d az l910-es évek vfuén

:eivetre menekültek. Az öregek meséje
5]€llnt gyakran vitt a víz bútorokat, álla-
::: baromfit, de bölcsót is síró gyerekkel.
:_ hazakat akkor még fából, illetve
, =sóból készitették, sárral tapasztották,
.;.; a viz kevesebb kárt tett bennük.
-:_ sernencéket a házon kívül, a kertben
..]:ették fel, Úgy tartják, hogy 3 család
r:-encéje feküdt olyan magas ponton,

-:,va a víz nem ért fel, s szúkség esetén
.- {e§z fa]u ezekben süthette kenyerét.

{,:ziekedésre a hatalmas íatörzsekból
_=g.r}i vájta, készitette csónakokat (óun/
-...e-raitát, amit rudakkal hajtottak. Még
.- eiso világháború idején is volt, aki
=::-a}iot taItott a háánál, és azzal a csa-
: ::j,Kon, patakokon keresztül egészen
: ::'lb, krlométerre esó Dráváig tudott

.j_ inocsarak, lápok bőséges eledelt
:-.-- ,.3ttak halból, vízimadarakból, tojás-
:|:" Fenyes Elek 1846-ban a község bö

halaszatát emelte ki a gazdag erdők mel-
lett.7 A századfordulón a szentmártoniak
a c§atornákból, berkekből, holtágakból
egyaránt fogták a halat, melyek közül
a c§uka, a kárász és a ponty (ílóuka, ka-
ras, furan) volt a leggyakoribb.

Áradások után mindjárt mentek halat
keresni. A Dráva áradásakor ugyanis a
halak felhúzódtak az árterületre, de mikor
a víz visszaáramlott, nem tudták követni
.tzt. A mélyedésekben, holtágakban
visszamaradó halakat pu§zta kézzel fog-
dosták.

A sázad elején használták a tapogatót
(bacanj). Ezt is, mint a halfogtí.shoz szük-
seges többi eszközt, maguk készítették,
fontak fúdavesszöból. Főleg a vizek
alacsony állasakor, nyári melegben, au-
gu§ztus táján dolgoztak vele, Flasználat-
ban volt a két sárnnyal, középütt kör
alakú résszel nádból készített vejsze (ko-
íocl is.
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A két ágú íarkasvargít (kurjok) a c_sa-

tornákba t.ttet tu. Egy-egy sárnya 2,5-
3 m hosszú volt, tehát a csatornát teljesen

átfogta, Vele szemben hálót húztak, így
t<erg:ettétc bele a halakat, Ha valamelyik
még:is megpróbált rnenekülni, a hálóba

ütk-özött, bileakadt, ahonnét a halász ki_

szedhette, tarisznyájába csúsztathatta, Ki-
sebb varsa volt a dob (bubanl), mindkét
felén bejárattat. Még a két világháború
között is használták a háromágú szigonyt,
amit a kováccsal csináltattak,

A századfordulóig minden család tudott
hálót (mreZo) fonni. Keresték a berkekben
a hínáios részt, innét ketten húzták a hálót

a partnak. Fáradsagos munkájuk rendsze-

rint eredményt hozott, a sok apró hal

közott nagyobb is akadt,
A halat llggyakrabban levesnek fózték

rneg, de stitOtiát is: A nyárson, nyílt tűz

iot6tt torterró halsütést is ismerték, A hal

mellett a csík (ói}tovi) fóteg böjti idóben
volt kedvelt étet. vesszóból kötötték a

csíkvarsát, de vékávat (ko§orc} is fogtak
csíkot úgy, hogy azt a vízben, kicsit az

iszapban húzták.
Ávízivilágban sok madár, köztü}< vad-

kacsa (divllc poíko) élt. Isnrerték a szoká-

sát, hogy a sastla kapaszkodva víz alá

bújik, s csak csőrét dugja ki, Széll9end9.s

r,Oánen vagy 3 rnéteres bottatr kózetítették
meg, § odacsaptak, ahol a sás r:nozgott, Az
eU<áUutt rnadarat azután könnyedén mleg-

fogták. Osszegyújtötték a vadkacsa és

" 
ÚUUi rradár tojását, megsütötték, rneg-

ették.:-Á"** 
kevés sámú rapsic {orvvadász)

az ázek, szarvasok mellett foglyttt, fácant,

fürjet, vadkacsát terített }e, hiszen a

Ltiirr}*"" nagy erdóségekben ezek.,jói
*ugárt"X. Kiiebb vadakra használták a

dróthurkot is.
A csatorniilzások, lecsapolások követ-

XeztéUen a halász-, madanász-, vadás1-

e].tÁ"O lehetóségei egyre szrúkültek,

Á-"usv visszaesés nnár az t920-as évek-

Ún átgtartént, az 1950-es évek elején
p"ais iri!.O"etkézett a teljes rnegszúnés,

l- rt-. viragháboru után már a rnohácsi

halászoknak is megérte, hogy dunai halat

hozzanak eladni a községbe, foleg
;Yár;", kocsikra tett, dézsákban hozták

áJtrna"y"tat, akár a mattyi magyarok,

kiknek a Mattyi-tóban volt lehetóségük
halászni.

Az egykori vízivilág emlekeJ a. Ieg-

utóbbi ÜbtU"., már csak néhány határnév

(Fekete mocsár, Mocsár alatt - Crna

iarq, Podbgro) és szólá§ is órizte, Az
.rtOULi* köré6e tartozik, hogy a sárba

elesótól csúfolódva szokták kérdezni:

,Hutut fogtál, hal lesz vacsorára?" ("Uva-

iijo si riUe, bióe za veóeru ribe?") ,A ká-

*áOiut is utalnak egyik szólásukban a
hajdani körülményekre, a íalut körül-
.r".ro .atutre, sárra. A házasodni akaró

tegényt biztatták, hogy ,,Kend rneg .3
nott"oroO és rnenj Szentmártonba!"

íNamaii opanke i idi u Semartin!"}
A hosszú idón át jelenlévó vizek, lápok,

mocsarak tehát egyrészt elósegitették. az

él"t"t, halat, vadát adtak, jó íeltételeket
biztosítottak az állattenyésztéshez, s ilyen
irányban lehetóvé tették a kereskede-
i.*Ü tOrtenő bekapcsolódást, másrészt

vi§zont akadályozták a szántóföldi terrne-

lést.

trV" Föidrnúvelés

:'

A szőzadtordulót követően a mezőEaz-

dasng i drute r melés ig é ny e egységesítöen
Úát iarvaint gazdótkodására, a korábbi
sÁtosoaast aiegységes gabona- és klrt_o;

iiutermetés váltotta fel, mely mögött

;;;il újabb szakosodás történt,8 A ko-

iáaai 
"roiosodrísl 

a vizivilőg határo.zta

^.s, 
aho| Iőteg az dllattenyésztésre'iiil"r, 
leherőség, de mdr a múIt százgd'Íaiipe" az ingovónyos határba|, h.:,.

romÁyomősos keretek közt viszonylag jöl

lár^étt a kétszeres bú.za, s g többi gazda-
"ági" -"a" 

e"y i s középsze rűen,g

iz erdőirtasok, lecsapolások, illetve az

1895-ös tagosítás |nj e re njeJ biztosították
á Úa"r" ixntóföldi gazdá}kodás elófel-

tételeit. A nyomásos gazdálkodás egyes

elemei (pl, ugarolás} megmaradtaK
;;Ű, miii. 1"té,,tős gazdasági fejlődés

rnTurt 
^"g- 

u kö""égb"", követve a Du-

Ú"t.ir pár'évtizeddel elótte járó falvait,
---A 

föl'dmúvelésben a hangsulyt a csalid
kenyerét, ellátását adó búára helyezték,

a gáUo"alrOzpontuság rnellett.nem az áru-

ierLetOs volf a cél. Megállapítható, hogy

u ,ne"agazaasági terménfi csak akkor

rGf

üE
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'vaszonként, amikor a sokácok készlete
már fogyóban volt, Bácskából, Kalocsa
környékéröl érkeztek magyar asszonyok,
hiitukon kék színű lepedőben hozták fi-
nomra órölt paprikájukat. Az erós, édes,
félédes áruval kiabálva vonultak át a fa-
lun, egy-két dl-es pohárral mérték, pénz-
ért adták fúszerféleségtiket.

A fentiekból is kitúnik, hogy a felszaba-
dulasig a sokácok mezőgazdasági ter-
ményt alig vásíroltak. Vetömagot is a ter-
mesből tettek el, kivéve a fenyért, bük-
könyt és bíborherét. A kerti vetemények
magját sem vásárolták, ha valakinek ép-
pen nem volt, rokonától vagy egyik falu-
belitől kért. A kevés kivétel közé tarto-
zott még a hajdina. Siklósra, az András-
napi vásárra hozták Áta, Szalánta és
környéke bosnyák asszonyai a búánál is
drágább árujukat. A disznóöléshez li-
tersámra vették tólük a §zentmártoniak.

A faluban csaknem minden gyümölcs-
féleség megtermett, fóleg a szeder és
a szilva (dud i §Ijive). A kertekbeh a szil-
vások (§/liviltil külön helyet foglaltak
el. Némely családnál 50-60 fa biztosí-
totta a pálinka és a lekvár anyagát, egy-
ben igazolva, hogy ,,szilvát. , . a Dráva
mentében egész erdőkkel láthatni.''t2

A felesleget soha nem értékesítették,
hanem elosztották a rokonok, ismerósök
között. A gyii,rnölcstermelés természete-
§en nem járt minden családnál a szükség-
letek telj es kielégítésével. Agörögdinnye
a szentmártoni határban nem élt meg, így
a homoko§abb talajú Siklós, Egyházasha-
raszti termelóitől vették a piacon, az út
mellett, vagy éppen azok hozták a faluba.

A szentmártoniaknak almából, körtéből
kevesebb termett, mint szilvából, szeder-
ból, de annál többet hoztak szlavóniából,
Na§ice környékéról. .,Gyiimölcs dolgában
gazdag Veróce vármegye'' irta
1839-ben Fényes Elek,13 melynek bizony-
sagául emlegetik a szentmártoniak, hogy
Podgájcnál és Sveto Drrdenál még a lege-
,lön is almafák állnak.

A Dráva túlsó oldalán, a folyótól né-
hány km-re, a hegyekben különösen sok
alma terem. A szlavóniaiak kocsikon hoz-
tak a gyümölcsöt es kiabálva árultak, de
akit ismertek, annak évról évre juttattak
€y-egy kosárnyit. Gyiirrnölcsért a szent-
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mártoniak is átjártak a Dráván túlra.
A sokác asszonyok azután a gytirnölcsöt
(alma, körte, szilva, meggy) télire, saját
fogyasztásra §zívesen, nagy mennyiség-
ben aszalták (su§it). Az I. világháború
elótt a Dráván túlról kész sólókarókat is
hoztak, az ottaniak szekérsámra adták el
a vásárokon.

A községbeliek a jobhígyfelszabadítást
követóen a siklósi hegyen rendelkeztek
szólövel. A közosség egy része pazarló,
mulatozó életmódja vagy a filoxéravész
miatt sázadunk elsó harmadára elveszí-
tette szölóterületét, amit elsósorban a vo-
kinyi németek szereztek meg. A sokácok
közül többen elöbb alacsonyabban fekvö,
olcsobb siklosi földet vásároltak, de ha-
sonló okból ezen is túladtak, Végül falu-
juk határát ültették be, sokszor direktter-
móvel. Végezetül egyre többen szorultak
rá a bor vásárlására.

A közeli Villány és Siklos borának híre
már a múlt században igen nagy volt:,
,,Vörös boraink közt a Villányi úgy túnik
eló, mint a sázados nagy tölgy a bokrok
fölött., , igen jó vörös borok továbbá
a gyüdi, siklósi,"|a A jobb minőségű, ezért
drágább siklósi bort a szentmártoniak
nem vették, úem is szólva a villányiról,
amit uraknak valónak tartottak. Fóleg
a vokányi németektól vásároltak,
rendszerint évi két alkalommal: a nyári
nagyobb munkákra (aratás, takarodás,
cséplés - á,etva, nosidba, vr§enje), illetve
a Márton-napi búcsúra (Martinje). Mind-
kétszer összeállt néhány család, együtt
mentek, vettek egy kisebb hordóval.

Búcsú elött Mindenszentek napján ke-
resték az alkalmas ízú és árú boríajtát.
Nemegyszer cserekereskedelem folyt a
borral: a voktínyi németek hozták, s
helyette marhatenyésztésükhöz répát,
polyvát, töreket vittek, az aratásra hozott
borért pedig a sázad elején kiárólag
természetben kellett fizetni. Cséplés után
az 1 liter borért rendszerint l kg búát
adtak.

Pálinkájukat a siklósi szeszfózdében
saját termésú szilvából, barackból, sze-
derből, illetúe törkölyból fözették. Fóleg
a két világháború között jócskán fogyasz-
tották a siklosi Schwartz ottó által forga-
lomba hozott tömény italt is.
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Saját szükségletre szilvából, kajsziba-
rackból, birsból, mustba tett sütótökból
lekvárt íöztek, a befótt készítését viszont
a falubeli németektől tanulták el az I. vi-
lagbáború után.

V. Állattenyésztés

A Dráva ártere az utóbbi í) esztendót
kjvéve a sántóföldi műveléssel szemben
az áIlattenyésztésnek kedvezett, A ló,
szarvasmarha, sertés, juh neveléséhez a
rétek, legelök, posványok megfelelö terü-
letet biztosítottak, bár 1894-95-ben az
egyik legeló felosztáxíval, feltörésével az
ilyen jellegú tér jócskán csökkent. Min-
denesetre nem véletlen, hogy 1851-ben az
etnikum további részeiból lócs, Benge,
Petárda, Torjánc jó marhatartását, s az
e.lóbbinek sertés- és juhtartásat emelik
ki,l5 A statisztikai adatok §zerint Szent-
mártonban l895-ben 178 szarvasmarhát,
4í7 sertést, 2í) lovat, 1911-ben pedig
247 juhot tartottak.|6 Elötérben a lovak
revelése, tartása állt, arra költöttek, vá-
sárban, lakodalomban azza,l bilszkélked-
tek.

ÁItalános gyakorlat volt, hogy egy év
iórüli csikókat vettek az ormánságiaktól,
aliknek még több legelójtik volt, és igy
-gyobb lehetóségtik az állattartásra.
.{ szentmártoniak csikókért elmentek a,.alsdói, sellyei, görcsönyi vásárokba, de
sokan a falvakat is járták, többen So-
=ogyba is eljutottak.

Az I. világháború végéig és a szerb
=egsállás alatt Szlavóniát részesítették
._öovben mind a lovak, mind a §zarva§-

=arhák vasárlásánál, Éves-másíél éves

=l*okat a magyarorságihoz képest olcsó
-:n vehettek. Eszék, Válpovo, Dolnji,
\{:roljac vásárain sodrott lovakat vehet-
:..<, melyek edzettségük révén a legelót
_. birták. Az említett ormánsági helysé-
i":( de fóIeg Pécs, Pécsvárad, Magyar-
:.:.}- \emetbóly, Pellérd, Villány vásá-

=,:én vtszont nehezebb, stájer lovakhoz
,É.:€:ett jutni, melyek a legeltetést nem
rl:i,eltek.

:. .c,l,akat 3-4 évig tartották, nevelték,
:É-li-:.]tották, s azt követóen általában a
_':=eí-napi vásárban Siklóson eladták.

A múlt sázad végén a baranyai lo-
vakra az olasz, román és osztrák lóke-
reskedök kötöttek jelentékeny üzlete-
ket." A sázadforduló után is az olaszok
uralüik a piacot, de a két világháború
közrtt svájci és török kereskedókkel is
lehetett találkozni. Az érdekelt szent-
mártoniak mindig figyelemmel kísér-
ték a Pécsett február elején tartott gyer-
tyaszentelói vásár lefolyását. tia az jó
vásár volt, több olasz kupec jött, nagy
szímban vették a lovakat, akkor hasonló
sikert lehetett remélni a siklósi József-
napi vásáron is, érdeme§ volt akkorra
minél inkább feljavítani az állatokat.
Mindkét fél gyakran vette igénybe a sik-
lósi cigányok cenárkodását, akik
nemcsak a lovakhoz értettek, hanem be-
szeltek olaszul, és tudták, hogy melyik
községből milyen állatállomány felhoza-
tala várható, Nagy hely- és lóismerettel
rendelkeztek, Szigetvártól Mohácsig jár-
üík a vásárokat. közülük kerültek ki
a lóhajcxírok is, ugyanis a hagyomány
szerint Nagykanizsáig lábon hajtották a
lovakat, és csak ott vagonírozták be.

Mások még rövidebb ideig tartották,
nevelték az állatokat. Május végén, jú-
nius elején Sikloson a Szentháromsiig-
napi váúron vették, és sokszor már au-
gusztusban túl is adtak rajtuk - némi
nyereséggel. A vevők közótt gyakran sze-
repeltek a hegyen túli délszlávok.

A csikókon kívül borjakat. disznókat is
hoztak Szlavóniából, melyekhez szintén
olcsó áron lehetett hozájutni, § a ba-
ranyai vásárokon haszonnal tudták érté-
kesíteni.

Nyelvtudásukat kihasználva eló-
nyosebb helyzetben voltak, mint a Dráva-
mellék ugyancsak átjáró magyar lako-
sai,'o Vásárokon kívül itt is járták a falva-
kat. A megvett arrat"rcii-ool"ii-Úi-
holjacnál a kompon, Drávaszabolcsnál
a hídon vagy a podgajci legelónél c§óna-
kon hozták át. A szerb megsállás idején
némiképp megnehezedett az áthozatal, az
újonnan létrejött állam tiltotta, de megta-
lálták a kijátsás módját, Szlavóniaiknak
vallották magukat, mondvátr a baranyai
vásárra viszik az állatokat, s így hajtották
haza. Igazolvány nem lévén, az ottani
hatoság nem tudta ellenórizni őket,
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A marhát, úszót, tinót némi tartás, ne,-

".tfi;;-'elsósorban 
a nagyharsányi,

líil"r,-'-"Jmetbotyi vásárra vitték,

X'iT.i,iuo"i'iJá "ó_*"tek 
nyelvi sme ret

f;ö;il *entek a Dráván túlra, hanem
'Jfi;;;i;oxacox vevói tettek, A disz-

i"x",*i-i hónapig hizlalták, de még

ffi*á, i. t"ruáű 
.f '§§rjjT"",:"ff;;hogY a Dráva *-"-1li,"rrn"rztésben, 

hires
szerepe volt a sertes
iiriiÍ"a.ai"* (külön'ösen Vajszlón)

;iÖ 1-"ó:'" 
_^ 

j 

f 
u;]arv 

asmarhával
szentmártonban

,"J*i."-"ikót, lovat minden istállóban

il;iil;il.; y: I1l,""1,j,il;r ;;:}i:l
használták igavona

§fr ff J::i",:,§"nn:s;l",ii{$!,"{,
i:j;öl;únliet telen is inkább a,le

llír' .;a*,ii kukoricasárra hajtották,

iiia"v3. etetés miatt a tehenek kevés

;'il;áá, egy íejésböl hat^ liter 
_már

flF*f,*jtjffi :nru;:l;l§ifi";,
állították és íogyasztották, de a sajtkészí-

;il;;;" éiiettek, A íeleslege: ,t"j:
mennyiséget az as§zonyok a 

Tát_u|:.n
ií'"*;1;;Lnnákban (kana) gyalog. v_tt-

;é*";iknó.." a piacra vagV mqeh3ta1_1-

;'"it ilÜ;;, "uiádokho", 
esetleg házat-

tak Vele. r l--_.Álr looiplen_
A szentmártonrak a környék legjelen

táUŰ-i"t,i""yésztóinek sámítottak, Az

lÍ.iisá"ie,téxét ""* 
a húsában, han31

;;;;i;;; 'elték 
meg, amiböl .u_.::x,

viselet jelentos merinyiséget igényelt,

í*i**:?fi;r:i,y:jl::, x iiif
rokkal, a íaluba Úószakonként érkezó

mészárosokkar, de vásárra nem vitték

fonó Mohácson és NémetbÓIyb* -Y|9-
;d; ;;"rio- "áúrokon 

lehetett cserélni,

NmotJ;ii tevesUe szerették, gyapiúját

ii,ffi.Ji;ii"trat, Az árucsere_f orgalom

?rr."""rJ*"ek idószakaiban (pl, hábo-

;ri.il-ú"k fontak, Festeni, amíg csak

iJnát"i,, branyavárra vittek,

T;;j -riúÁt,uta,ok közt a villányi

Preller Antalt részesrtették elónyben, aki

"'"á."i.i.Oe"t 
Baranyaváron tanulta_

;b;-Úp"" fakó színóket állítottak elö

fi á§,.i'á" tn:§;'"r.l "i,\il,i H;
ranvavári gyap]ule
;;;;; ; gy,á:l!':)'"'-r,:'ill.'"1'-T,il'f;
kott hosszúkoc§in §j

ú*' r'ilÁ"aUólyba mentek a szentmárto-

.rin,'"^no.i "áhmelyik 
család fogott_be,

;.-;; 
-;i ," a többieLét is, siklósra, .Vil_

iiÖ" u nát"t<'o", tarisznyában vitték 
_a

"éiil",- 
Iegíeljebb tíz kilogrammos

ffi;j,ii viiÜ"iuu már jó korán elindul_

tak, hogy kilenc orára odaérjenek, "*i;';i;áiiatok 
közül csirkét, tyúkot

"a?;.fi^;il;;", 
kacsát, libát keveseb_

bet vittek az asszonyok a siklósi piacra,

a;i;i;; uatát 
"t, 

u" fltutoX lábátössze-

il;ái ék, kosárba tették s a fejükön vit-

;;, ;ilá;;"kból, továbbá a tojásból,

i"iUOi, ""i"*ényekból 
szerezték T,§ :1'

;Jn;, amit a bolti kiadás6i[16,_ a s,o,

:"ffi,;Ő petróteum stb, árára fordít-

a iuhokat.''i'Öi", kitisztított cyapj,"t [Ti:]
áá é"'ú;emend sokácaihoz hasonloan

ii.iliánJ", rrletve fonóhoz (vunor),_majd

fi;"Fiő"i;._{ t, ::ii, ."",Ji".: án li;.,H;
lágháboruig ""3_ "_::;;;Táunjuu ".
&,1,1li]"l; ilY'tü" i" ; ""it*ú " 

n*r,

iii.i"'iii"iauu íelkeresett Hernádi

]'o"irr.i'-"iauu voxa"yban volt mú-

il"rÖ' *ii J-sirtó",u troitozott, Gyapjú-

hattak.^-ffii't lehetett, azt otthon adták el, ttogy

'd;T;;;d-i,áv"" 
fonni, varrni, szóni,

Xi.iir.l r,"itió siXrosi zsidó kereskedő

iJ].X' "ie." 
e""" át járt a községbe,

iriái"" . XO?nyékre, a felvásárolt tojásért,

§;;;.*"cárt, tökmagért, babért kesz-

;;;]i;fi;,, A tollat a ronggyal egyutt

§ötúk ;,k,T] "üT;: ["flöJi.fÍ;iarl szedte óssze, rt
il,ir.rö" 

-áány1 adott érte, Ez

l"."o.ryor. ilyen módon, csere útján sze-

;;á' Ú tonyhafelszerelésük _javát,

§áiii", Oep"t §in0,o" az edénykeres-

;;áiei .,uL k""",t vásároltak
^;', ;ó.", 

-"]:i ^ 
: irf,Ji**i' ;":ül!i]

Kovács szappanosno
i; ;;i rápp*,"ti,r,sé gletet ilyen módon

;fiffi;íiedezték, de ha a szükség

Xivanta, még ráíizettek,
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VI. A paraszti háziipar
.O |9TU* életében az l950-es évekio

: :::fq* belül, az o*,iJü',*oi)likeretei közt történt
. *, 

"n "t, "];.;;i;ilfi oH::x"j #ii::::retdaraboknak és az ur.O.,rtiruii;U. 
";eikészítése..A már érintett il;;j;:;":"so_ra,r, hozták létre a szoknyákat, kö-

:.1},*u1, főkötőket és a ktircinrii" ;;i#-
I)",!,|!"|."'", 

pIegcrce, obojki, ;;;;;,
A további szükségtet kielégítésére el-sjsorban kender

re rmeltek. E""o:-,:;,I;:Tl'á,ff "" Hlilsó- és felsóruhá
c.Japanyagát. ,n '] 

u_|u:" g.atyák, ingek
*..rult§i) uil" " 

megszótt vászonból

s,É:h:r,,1**'iti,i,íffi
lorbe). vIece,

.q, nagycsaládi
"orrony_oiko"o.u.,'"J.',:,'Ui"""i'j""J".,,t:l kinyúvés után a ta.iil ^^=i'_"'.':.o.
. r o., t á tiat l s ;;;ir1";;i:ffii§T,TT
:raga végezte.

.{.folyamatból témánk szempontiából
: :dekes kenderáztatá st r ri se Íiiíi;;Írd:,el a Mattyi-tavon
.,eg e zhe ttéL. il;; l.: J,i,'ff 'ffi ,l':ffi::l
:t ?:".ul_ "c,yütt 

végeztéÉ 
" 
*r;il;.aiil;

:: ;T_ 
kq^"'.bbi kapcsolatb" ;Ö;;' Ü:: :!.ek, A fonal előkészítése ,ta-" ,rnil-, 

. :.ás, gerebenezés 
--;;;-,;É;il,.."Ti:.::. az asszonyok erejükei il;iör;:,

= szatába nyúlóan
; =_-nak. 

tontak, szóttek,

_ ;.:i:pjú,fonást még ósszel igyekeztek:.=:e.;ezni, de annak

: : = :: "_, ", 
;.;H;"';i,:rH#:T,n':

-: :ersangra, szövését hú."éd'l;iÖ;:e"."egezai. A termésl
osa a f öl dm o";iá;Í"i. j;:§j,"j,*"Í:]i:
_T _:"1d:t:t,. növekedé;Oi r,"",", 

.."J,.i

=É..ett a helyhez kötött szövts;;i tiat,]:-:e kellett szorulnia. e ,rna-r.'iri*"il!
.:_.__., .:8. 

.u legnagyobb d.ld;;;;,1-::5 cseplés), azok
,:e -.: képez," ;";;;Í}:if"i:n is fel-

l.:rno és szövő ház..

-: r 
j. j."§tól a leffiif,:i'r'Tfíl_. -. számltott a megyében, külö;;;;

a siklosi járásba
nyomólag u .ui,|.' 

mé,gis.a termékek túI-
siorgaii§, ;il;iT _szÜkséglet fedezésére

3ugut " iil;iőT..".T;lr",T:i:rT§i";
forgalom!6n.zo 4

lnttí;:ru;il§lT"i.T:i:,,'-.3;li:
t 
"gv..ra.Eir]u';1"É 

*'toig annyit szőni,
,a,-áuui.-l i"iJi':", Ennek magyaráza-
mely szerin, ; i1"",ii":Í:I$.i"iX',,,:T;az asszoTryoknak
l.pgr, itt t..," ;i,ff5"',X."T"'a,i,.|iJ_
álllított viseleti di
raa, ttiziti-li i"'rJ.Tl|'oat az egész csa-

rqr,:",nm:,§**"::ii:}.;
A nyár eleji-kö

ttit$--{tfrf-i*ro;-l+r
§ii.[lfi .,,.,,.§f, 

m5lT!i.J#
A kereskedők, a mór,"" tu.to"J?;;;:oo.ubb, az úri osztálv_
ket, a szeg!öffi'f.| a,gYapjúszőttesá_

nalt vá§zons".itt...flis'k lagjai a hasz-
olcsóbbnak ;'.;;ff:J;l':f ' H:';""jgyári terméknél.

. 
A.kissé megfakul

_,:::.: i: 
", 

u oiu-oJ-á'úui §:il#ili"r:-r1vettek, hogy újat sző
u; nar. s zariít rilülT"T oti§ T:"-":il
|.il,uook,9,, ha a hasznár";i tpi,"Ö],iJ"
illl.u,*.!á9ban) elhunyt, i 

" "e,uiáraiiiatartak sírkövet áltitani. 
" .ái""""iJiegyes darabjait nem

"Óta"or.---ál-"J''"ó 
egYszer a mohácsi

*:1r1*9.u vették n,""§,'an'u 
környéki

. nz etnikumon belül izégyennek sámí-tott volna a kész ruh

;§::"* ; d.il§ r.:í§:i"i:H;
Lenből egyenletes.

tudtak fil;:#i;?;,_széP cérnát @ite)
tak. Kétfü ;;;.oil"'"" vágírra hord-
guuu .i'riii i#,T;f lth"'.'::'"" vasta-

. 
/.r rel§zabadulás után a ros§z ellátási

]^,:í:nyo| miatt jelentő.", *"gnOti u ;J-
]!il"t u, yl."on s kisebb ,e"er.B". 

" 
t "il-::Il *hák iránt. A kör"ég;;;"é;-#TÍ

,T#ii"i':"Tj.""x:ffi :,J:.tí.,i*H:;
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kértek, amelyeket egyébként a boltból
kellett beszerezniök, A megnövekedett
igény nem sarkallta nagyobb mennyiségű
kendertermelésre a sokácokat, sót egy idó
után az eladási kedv is csökkent, mivel
féltek, hogy árujukból kiíogynak, saját
céljaikra nem marad.

A rnosást, közte a fonál mosását a Dráva
alkalmas, sekélyebb, egyedül általuk
lrasznált szakaszán végezték, át-átkiabál-
va a túlsó parton tevékenykedó szent-
györgyfalusi horvátoknak. Tavasszal,
míg nem volt piszkos a víz, használták
a Mattyi-tavat. Te}ente Siklós alatt, még
a II. világháború után is egy ideig a rneleg
viá llidzse-forrásnál mostak.

A paraszti háziipar másik ága a laíara,
gós, barkácsolás lényegesen alacsonyabb
szinten állt, kisebb szerepet játszott a
község életében, Egy-egy ügyesebb kezú
errrber akadt, aki a rokonság részére
könnyen elkészítette a kívánt használati
tárgyat, de igazi specializáIódás, piacra
terrne}és nem alakult ki. Maguk készí-
tették az egyszerűbb szerszánrokat; hen-
gert, petrencerudat, szersánrnyeieket, a
fonás-szóvés scrán nélküIözhetetlen
gr:,zsalyt, vetélót, szövószéket (v,at ! ak, ra-
d.a, drála, pre}a, óunak, sfon).

Egyszerűtrtr bútordarabokat szintén
magu}< ó}títottak eló, de etvégezték a ház
körüli repa,rálásokat is, Tde sorolható,
hogy a §aluban soken tudtak seprút
íriteílo] }<ötni, szakajtót {korp.iccl fonni,
s a székek ütését gyékénybóI, sásból,
kukoricaszárból rrlegf clnni 

"

VtrI. Kisiparo§ok

A falu loglalkozísi struktúrája hosszu
idón át egységes képet mutatott. 1941-ben
az 538 keresöböl 520-an dolgoztak a me-
zogazdaságban, s csak treten az iparban és
keiten az építóiparban.2' A helyi szükség-
let kielégítését a kovácsi az asztalos,
a bognár, a suszter és a kómúves biztosí-
totta. A IL világháború után rnár szabója
is volt a községnek, azt megelőzöen csak
varrónők dolgoztak.

A századfordulótól a sántóföldi terme-
tés etótérbe kerülésével egyre inkább
nótt a kovácsok munkája iránti igény. Az

7o

I. világháború elótt még csak két kovács
dolgozott; a sokác Verbánác, aki cséplő-
géppel is rendelkezett, valamint a német
ajkú Feldweber, aki boltot is nyitott.
A két háború köótt viszont egy idóben
már 5 kovácsa volt a falunak (Feldweber,
Geiger, Magusics, Ülvári, Gábor nevúek).
Mindegyikük saját háánál épített mú-
trelyben dolgozott, fóleg tovat patkolt,
kocsit, kereket vasalt, ekevasat, lókapát
élesített.

A falubelieken kívül a környezó pusz-
ták lakói, elsösorban a Drávántúlról ide-
sármazottak dolgoztattak még velük.
Mikor hajnalban Sik}ósra vitték árujukat,
letettek a kovácsnál egy-két ekevasat,
s mire hazafelé jöttek, az megélesitette,
A sokácok közül többeknél gyakqrlat
voit, hogy egyik ekevassal szántottak,
a másik a kovácsnál élesítésre várt,
A rnezögazdasági rnunkaeszkózölr fa-
részét a paraszternberek gyakran maguh
csinátták, a vasalást pe,dig a kovácsnál
Siklósról hozott vassal végeztették.

Az épületasztalos feladatát Magusics
Márk végezte, aki úgyes kezű }évén, egy-
két csatádnak bútort is készített. Tompos
bognár a kocsik alkatrészét, azok javítá-
xít végezte, a suszter pedig elsősorban
javitássai f ogialkozott.

.Az épületeknél az ácsmunkát a 1I. vi-
lágháború elött a községbeti német ajkú
Flammer Jakab végezte. -A terrnelószö-
T.retkezet szervezése után tanulta ki a rnes-
terséget Maticsárrácz Pál.

A két világháboru között a íaluban két
varrónö te,.iékenykedett: a tanító felesé-
,ge, Komlósy Mártonné és egy nénret lány,
Frei Lirra. ll"z elóbbi a íelsó, az utóbbi az
a}só falr.rrésznek dolgozott. A tanítónét
tartották hozáértőbbnek, aki nerncsak
pénzért, hanerrr terrnényért {zs_ír, liszt,
iojás, krurnpii} is dolgozott. Ö rnég a
I1. vitágháború előtt Siklósra költözött,
így a sokóc asszonyok szabásminták alap-
ján egyre inkább maguk kezdtek dolgoz-
ni. Frei [-ina 1960 körút költözött el, addig
dolgozott.

E]sősorban gyári anyagból készítettek
színpompás nói felsőruhákat (lepirica,
*oSŰllac, rokoko|. Ók varrták fekete
setyembőt vagy bársonytlól a nők_ mel-
lényét (pros/uk), melyet aztán a tulajdo-
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?lő-
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:ott.
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ber,
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mű-
lolt,
rpát

nos Torjáncon vagy Lőcsön drukkoltatott
es hímeztetett. Ók rakták be a menyecske
tÉrsonyszoknyáját stb.

A néhány helyi mesteren kívül a
környék ipa,rosaira támaszkodtak. Minde-
nekelótt a legközelebbi város, Siklóséra.

Az élelmiszeripar területéról a szent-
mártoniaknak elsósorban a molnárok (vo-
deniéat) órletésére volt szükségük, Egy-
egy család általában 3 havonta vitt 10-
15 zsák, egy egész kocsi búát a siklósi
vagy a nagyharsányi malomba. Siklóson
két malom is múködött, a nagyharsányi,,iszont több lisztet adott, bár rosszabb
minoségben. A sázadfordulóig a drávai
hajómalmokban őrlettek.

A hentesek-mészárosok (mesari) áru-
tát nem viisárolták. A legidősebb korosz-
taly tagjai még az 1970-es években sem
ettek a mészárszékból sármazó húsból.
Kenyér vásárlása a péktól (pekar) nagy
szegyennek számított, az ilyen ur."onfi,
ntnt lustát vette szájára a falu. A mé-
zeskalácsostől. (licitet) a máriagyüdi pro-
-nció alkalmával, Márton-napi búcsúban,,,agy karácsonyra vásíroltak, fóleg a
ryerekek kedvéért.

.{ századforduló körül megépített
szentmártoni és kásadi lakóházak éJrrret-
.ekepületek igen nagy hasonlóságot rnu-
=tnak a környékbeli német településeké-
-,-el, bár méretre kisebbek azokrráI. Az
-onosúg okát a kóművesek sze-
-elyében kereshetjük. Szentmártonban
::sósorban berernendi német kőmúvesek
:l:;goztak, akik közül különösen Kren-
Eidtot és Fischert fogadták fel szívesen.
ieltuk kívül a siklósi mesterek is épí-
:=:rek.

,r,z építóanyag, a kő beszerzése fóleg
}:eroendról, kisebb mennyiségbei
'"lgvharsányról történt, Téglát a kéisik-
:,<] gyár valamelyikéből vehettek.
,:_,,,6991 a falubeli cigányokkatr vettet-,=r \íeszet a kocsikkal faluról falura járó
:t:emendi meszesek hoztak, akik közt
::q-l,art, németet, délszlávot egyaránt le-
:É:et taláIni. Kiabálva hirdették áruju-
!_:: Igv nem véIetlenüI csúfolták Óket:'_ 3:emenca (A beremendieken
.::,t od svilenca, a gatya selyemből,

-_ l__-:_:É K:eca meszet kiabálnak
:_ . se do Beca!'' elhallatszík Bécsíg!'')

A sokác lakások berendezése, bútorza-
ta elmaradt a környező magyar falvaké
mögött. Okát nemcsak a 

-szegényebb
anyagiakban, az elzárkóásban, i rL;rO-
déstől való elmaradásban leljük meg,
hanem az izlés különbözőségeúen is. iszoba díszítettségét elsösorÜan a saiát
készítésű gyapjúszöttes takarók (éiüÁi,
w.renice), a vászonszőttes párnák (pov-
lake ), disztörülközók ( otarii ) adták.
.1 táry hozomá,rryába az I. világhábo-

rúig a rendszerint kék alapon színei virá-go|tgt íestett, puhafábói készített Hdá,
pad és ágy {sonduk, klupa i posteli1 tar-
tozott. Némelyik ládán a festés mellett
vésést is lehetett találni. A ládákon
szereplő évsámok a 19. sz, húszas évei-tól a századfordulóig terjedő időszakot
fogják át. Az I. világháború után a lá-
dák az elsó szobából a kamráUa, paJ-
lásra kerültek, s helyüket a rráromiiókos
politúrozott ládák vették át. (A l;e;;á-
sebb korosztály még tud az ácsolt Üot-
rönyökről is, de azok már a festett ládák
elterjedése előtt háttérbe szorultak.) A
festett bútorok közül legtovább, az tÓ2O-
as évek elejéig az ugyancsak kék szinű,
virágos ágy maradt meg. Készítőjük a
baranyavári Fila Kostin vólt, aki átlitótag
börtönben tanulta a mesterséget. Ó kol
rábban ládákat is készített, oe áas mester
nevét, illetve a múlt századi bútorok szár-
mazási helyét ma már nem ismerik.

A sázadfordulón németbólyi, nagyhar-
xímyi vagy beremendi német mestÖáltal
készitett, politúrozott, kétajtós szekrény,
illetve hiiromfiókos láda adta a noá-
mifuyt. Eryrek drágább. sablon felhaszrrá-
F§"ul,, virággal díszitett fajtája az
l930-as években kezdett elterjedni, a pot-
gári ízlés felé mutatva az utat. rntáUU
a íalubeli módosabbak engedték meg ma-
guknak. (1939-ben két ágy, két szekiény,
egy ttikör, egy függönytartó, egy krÓ-
denc 310 pengóbe került, miből iiak az
utóbbi tétel 50 pengót tett ki.)
_ A maguk gyártotta ülóalkalmatossígo-
kon kívül a szohírba, konyhába egyar3nt
esztergált székek kerültek, melyeÍet vá-
rxírron vettek. A IL világ}üíb;ru elótt
megjelent bútorféleségek természetesen
az újabban vásároltak mellett a szétköl-
tözésig használatban maradtak.
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A siklósi, szalámtai, egerági e§zter-
gályosok rokkát (holovrat| készítettek,
melyek közül az utóbbiakét tartották a
legjobbnak. Ezeket a mester ki is festet-
te, színezte.

A siklósi, pécsi, pécsváradi és egyéb
hegyvidéki kádároktól vették a hordókat,
jórészt 50-200 literes nagyságban. Ftrar-
lrányiaktól s fóleg a siklósiaktól készen
vették a megvasalt, kifestett kocsikat,
melyek állapotára, fényességére sokat ad-
tak.

Az I. világháború után a felvidéki sziüi-
sok elmaradiisiival a siklósi Nagy lajostól
viigirolták a szitákat, rostákat (sito, re§e-
lo).

A felszabadulásig általában a mohácsi
fazekasok mázas cseréptányérjaiból
(zemljeni, tanjuri) ettek, vízhordásra, tá-
rolásra szintén azok fekete korsóit, kan-
náit íkor§ov, óup,| használták.

Rendszerint cséplés utiin jelentek meg
a íaluban, mag.rsra rakott kocsijaikkal,
hangos kiabálással árusítva (,,Zdele, tan-
jure, . .!" - ,,Edényeket, tányérokat!")
Búzáért, rozsért. zabért jobbára kétszer
töltve cseréltek. A siklosi vásárban a
trelybeli fazekasok mázas tejesköcsögeit,
túálló lekvárosfazekait (duporok,,zeml-
jeni, lonac| szerezték be. A siklósiaktól az
asszonyok lehetöség szerint kevésbé vet-
tek, mivel azoknak pénzt, míg a mo-
txícsiaknak csak terményt kellett adni.

A It. világháború elött néhány csa-
ládnál megjelentek a porcelán edények,
bár ritkaságnak sámítottak. Föleg a fel-
vásárlók cseréje révén kezdték kiszorí-
tani a cserépedényeket, melyek e§y része
azonban a szétköltözésig haszniilatban
maradt. Kötelet (uZe) Sikloson szereztek
be a kötelestöl (uior). A kenderfeldolgo-
ásnál megmaradt igen durva anyagot
vitték hozá, s az felesben kötelet gyártott
érte.

A lószersámot a siklósi szíjgyártotól
(Prucser nevú) vették. Ugyancsak tőlük
vásároltiáü a sziizad elején a szarvasbör-
ből készült, állatalakokkal díszített íor-
Mt, melyben ételt-italt szoktak vásiirrra,
szólöbe, erdei munkára vinni. Hozátarto-
zott a lakodalom tisztségviselójének (öo-
lo) hívogatáskori felszereléséhez. Fiasz-
rrilata a legutóbbi idökig megmaradt.
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,áJúzentnúttonl eoleh
19i|()-es évek 'neftya§rolly,

Elötte azonos funkcióval a lósárból szött.
fedelén és alján rojtos, egyébként mintás
sórtarisznya (sírunlolr) volt használat-
ban. Ez a szlavóniai eredetű tárgy a
környeó sokác és szerb községekben
még népszerúbb volt, mint Szentmárton-
ban. A siklósi.akon kívül ismerték vala-
mennyire a rrécsi, a nagyatádi és né-
metbólyi szíjgyártókat is.

Késeket, beretvát a siklósi Diirdai (Dur-
govics| János üzletében meg a vásárokon
vettek. Egy-egy pécsi vasár alkalmával
vittek élesíteni a Bruhács céghez, mely
drágán, de jól dolgozott.

A viseleti daraboknál dorr.inált a saját
anyagból, saját munkával történö elöállí-
tá§, az önellátás. A sázadfordulótól nap-
jaink íelé haladva egyre több a gyári
anyag, illetve a kismester által elóállított
termék, Az utóbbiak jó részét a vásáro-
kon szerezték be.
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, VIII. A községi
és környé|i:t";'*3nyort

".á 
T:,x'i*:[fiíTlii :T:ió "*^o

moz_gott. Rajtuk kívül a k<izerUen NááL1'
§_^Ianka-pusztiikban taktak, kik;t;"
l9P, ". évek elején Oldra és c"rJ"aráköltöztettek.

Mindannyian a famegmunkálás meste-reinek számítottak, roártit l. JH;il:
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liek a vesszöfonáshoz, a lankaiak, a náda-
siak a teknövájáshoz értettek (koritari).

A szentmártoni cigányok a maguk
gyújtötte íúzfavesszőból fontak, vagy a
sokác gazda biztositotta sámukra a szük-
séges mennyiséget. A készítendó eszkó-
ók nagysaga szerint válogatták szét a
ves§óket, láttak a munkához. Régebben
természetben (hús, §zalonna, bab, tojás
§tb.), az utóbbi években természetben és
pénzben kaptak ellenszolgáltatást munká-
jukért. (1975-ben egy véka 60 Ft volt, ma
80-100-120 Ft). A készített termékek
változatosak: ovális, lapos evóeszköz-
tartó (ko§orka/ egyfülú kosár, tojás, tú,
cérna, csévék stb. tárolásara (ko§orko,|,
nagyobb méretú lapos tartó az aszalni-
valóknak (koÉar), a vékánál kisebb, bar-
na vesszőből készült egyfülú eszköz
krumpli, bab szedéséhez, amit fejen is
hordtak (lucnjarka), véka kukorica,
krumpli stb. hordásához (ko§ar), borító
a kiscsirkék neveléséhez (pilióarka), kis-
csibék éjszakai szállóhelye (buia), kocsi-
üés ísledoloJ. Valamikor a halászathoz
varsákat, borítókat is készítettek"

A szízad elején még az Ormánságból
hosszú hajú teknővájó cigárrryok jöttek,
de azut;im az említett puszták lakói készí-
tették a falu sámára a melencét |mivaóa),
a kisebb teknót (koriío§ce), a teknőt (ftori-
ío), kisebb melencét (mivcö,lto), falapátot
{Iapata) és fakanalat (valnjaéa|.

Az anyag maximális kihaszniilására tó-
rekedve egy törzsból több edényt és kana-
lat állítottak elő. Munkájukat élelmiszer-
rel fizették meg. A felszabadulás óta
a favágási tilalmak, az erdök állami, il-
letve termelőszövetkezeti tulajdonba vé-
tele következtében anyaghoz egyre ke-
véstÉ jutottak, A termelösóvetkezetek
szervezése óta nem gyakorolják korábbi
tevékenységüket, de az általuk készített
teknókből nem egy ma is hasanálatban
van.

IX. Vándoralakok

Piacokon, vásárokon, a községben
egyaránt feltűntek, különösen az I. vi-
lágháboruig azok a közelebbi vagy
nagyon is üívoli tájegységekról érkező

v4

vÉmdorárusok, illetve mesterséget folyta-
tók, akik jelentósen hozájárultak a szük-
ségletek kielégítéséhez.

A legjellegzetesebb alakokat az Oszt-
rák-Magyar Monarchia adta. A szent-
mártoniak emlékezete a nyelvrokonsiig
révén elsósorban a szlovák vándoriparo-
sokat és kereskedőket örizte meg, akiket
szívesen láttak, bár egy kicsit lenézéssel
kezeltek.

A tót csipkések (öipkori) hátukon hoz-
ták nagy ládájukat, kiabiilva: ,,Öipka,
upletova!" (Csipkét, betétet!) A gyolcsos-
totok (bezőri) kocsin hozüík árujukat, ami
közt kékíestő anyag is volt. Szintén szlo-
vákok voltak a szitások (silari), kik kocsi-
jukra több sáz, egymásba rakott szitát,
rostát (silo, re§eto| raktak. Szlovák vi-
dékról jöttek az ablakosok (pendáerari)
és a drótosok (drctari). Az elóbbiek há-
tukon vitték a ládát, benne az üveget,
gittet, vágót, amivel a nuttos ablakokon
segítettek. A drótosok a cserépedények
összedrótoását vállalták. Ók hozták az
egérfogókat is.

Az órások (sadilije) ingás, rézszerke-
zetú parasztórákat javítottak és árultak.
Gyalog, hátukon ládával, azon egy rán-
tásra múködő csengővel mentek, kiabáI-
va: ,,Satove opravit!" (Órákat javitani!)
JobMra használt, javított óráikat egy-két
forintért adták.

A székkötő tótok a IL világháborúig
jöttek. Hátukon hozták a gyékényt, ki-
abálva: ,,Szeket kötnije . . "e!" Volt, aki
tőlük tanulta meg a székek ülőlapjának
bekötését.

Az említett, faluról falura járó szlová-
kok az I. világháború után általában el-
túntek. Elmarafltak az addig délről érkezó
cigány kovácsok |kotlari| is, akik árakat
javitottak, és különösen rézüstöket (ko-
fa/) készítettek. A cigányon kívül horvá-
tul is beszéltek, ponyvás kocsijaikkal
a falu végén telepedtek le valamennyi
időre, sárból kemencét csináltak, kézi fúj-
tatóval, kalapáccsal, fogóval a falu szeme
láttára állították eló az üstöt. Magyar és
német falvakban kevésbé maradtak. Ter-
ménnyel (szalonna, búza, kukorica) fi-
zették óket.

A siklósi vásiiron jelent meg a íúróit
(svrd/o) kínálgató Petrovics nevű cigány.
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r, Valpovo,
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romság napja, Nagyboldogasszony napja
és november 30. esett.

Helye nem a mostani vásártéren, ha-
Dem a harkányi és máriagyüdi út ke-
resztezódésénél volt. sarkon a sertésvá-
sár, az orságút melletti járlatkezeló ház
ncogött a marhavásár, odébb a fél vásár-
teret elíoglaló lóvásár volt. A 7-8 pe-
csenyesütó és kocsmárossátor a gyüdi
út mellett állt.

A siklósi vásárok a környéken a leg-
mgyobbak voltak. A múlt sázad végén
, . . . nemcsak a Hegyaljának, hanem Or-
rnánságnak is és az egész Dráva vidéké-
nek íorgalmi fö helye"23 volt. Trianon
után, a drávai járás és Horvátorság el-
vesztésével az orságos vásárok a béke-
beli hetivásárok színvonalára estek
rissza, míg a hetipiacokat jóformán csak
a szomsádos falvakból látogatták. Béní-
ólag hatott, hogy az 1920-as évek elején
tobb közeli község kapott vásiirtartási
;ogot.2a

A sokácok tudták, hogy a Józseí-napi
l-ásárra (vaÉu na Josipovol lovakon kí-
rrr] választási malacokat, bikaborjakat,
:nókat szoktak általában vinni. szent-
nromság hetében (va§ar na Trcjslvo)
vrntén választási malacokat, üszóket
:oztak, ekkor jöttek a mecsekiek faesz-
rozeikkel. A Nagyboldogasszony-napi
,.Ésáron (va§ar na Yeliku Gospojinu) a

-velt csikókat, borjúkat, hizlalni való
sJdóket adták-vették. András napján
";aiar na And,ra§evo) a hízott disznók
reltek, jöttek a hentesek értük Siklósról,
kcsról, Mohácsról.

_{z ugyancsak négy nagyharsányi vá-
sa; közül az október 9-e elótti hétíón,
rgciden megtartottat sokác ruhavásárnak
:a-ottiik. Fóleg Mohácsról jöttek a sza-
L*, (ínojd.eril, akik a sokác ízlésnek
=eEíeIeIö ruhákat, népviseleti darabo-
rg hoztak, amilyeneket a siklosi szabók
r:ca§€m készítettek. Jött a pécsi kalapos
,Li:e§€tt termékeivel. Ekkor vette az
i!,*x a lakodalom előtt a jövendóbeli
lp vecske sámára a bársonyszoknyát,
{;-atot, cipot, A felserdült legények
:sn}rJ a váúrban kapták elsó valamire-
lr: óltózetüket.

_.:t_ iorábban leírtakból már k-itúnt, így

itt csak utalunk rá, hogy állatokért, kis-
ipari termékekért a szentmártoniak meg-
határozott helységek vásárait keresték
fel, ahol azokból a választék biztosítva
volt.

A környékbeli könnyen elérhetó vásii-
rokat sok gazda akkor is látogatta, ha
semmi dolga nem akadt ott. A sázaüor-
dulón azonban egy-egy szlavóniai vásár
felkeresése lényegesen nagyobb fáradtsá-
got kívánt. Figyelemre méltó ennek
együttes felkeresése, közösségi jellege,
ami megnyilvánult a bor vásárlásánál, a
gyapjűestésnél, mosásnál stb.

Valpovóba már a vásár elótt egy nap-
pal elindultak csikókért, malacokért. F[a-
tan-heten-tízen gyalogosan indultak haj-
nalban, s egész napi fáradoás után este
értek oda. Kocsmában háltak, tarisznyá-
jukban vitt kenyeret, szalonnát, hagymát
ettek. Reggel a vásárt igyekeztek mi-
előbb lebonyolítani, s hazafelé is együtt
jöttek. Rendszerint késó éjjel értek haza.

XI. A boltok szerepe

A családi iratok közt megórzött nyug-
ták szerint már a múlt sázad közepén, az
abszolutizrrrus idöszakában zsidó kereske-
dóknek boltja volt Szentmártonban. Szin-
tén múlt sázadi eredetú volt a scheffer
család üzlete, mely az államosításig mú-
kt}dött. Ök egyben kocsmárosok is vol-
tak. Csaknem mellettük nyitotta a másik
ületet Feldweber Ferenc kovács, mely
azután egy Berecz nevri magyaré, majd
anémet Frei családé lett, § tólük államosí-
tották,

A boltosszakma önmagában - különö-
sen a sázad elején - nem nyújtott meg-
élhetést, ezért a tulajdonosok más foglal-
koást is úztek. Mindez érthetó, ha átte-
kintjiik az árucikkek szúk skáláját. A so-
kircok cukrot, cukorkát, sót, íűszert (bors,
paprika), ecetet, petróleumot, gyertyát,
gyuíát, dohányt, cigarettapapírt, szap-
pa,nt, tollat, tintát, palatáblát, irkát, pa,-
pírt, hímóíonalat, gyöngyöt, cipófűót
tudtak a kicsike boltban venni. Nem lehe-
tett kapni börárut, ruhát, edényt, mező-
gazdasági eszközt, lisztet, kenyeret stb.
Az államosítást követően a megmaradt
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egy bolt pár év múlva választékban bő-

nÜit, t"g.iOUb bör- és méteráruval, majd
epvre több cikkféleséggel.-Á netyUen nem kapható, vásáron be
nem szerezhetó áruféleségeket főleg heti-
piaci napokon Siklóson vették. Siklós ,,Fő
utcájának emeletes házsorai alatt ernyós
boltok hosszú sora, és a boltok telve em-
berekkel, mert a vidék száz íaluja ide tart
hetenként kétszer" irta Baksay
1896-ban25. Mintegy 30 éwel késóbb
vi§zont a siklósi iparosok és kereskedók
a nagy működési terület elvesztése, s já-
rási vonzókörzetre leszúkülés miatt pa-

naszkodtak, de még ekkor is 8 fűszeres,
1 lisztkereskedó, 20 szatócs, 13 termény-
kereskedó, l borkereskedó, 6 rófös, 5 di-
vatáru-kereskedő, 2 drogéria, 2 ruha-,
1 kézimunka-, 2 üveg-, 4 papir-, 2 vas-,
3 túzianyag-, 2 épületfa- és 2 bórkeres-
kedó műkitdött itt.26

Siklmról, Pécsról, de még inkább a mo-
hácsi üzletekból hozták a viselet elkészí-
téséhez szükséges gyöngyöt, múvirágot,
szalagot, flittert, tükröt cérnát stb, Ha
Mohácsra mentek, akkor már elóző nap
elindultak, a vokányi vasútállomáshoz
közel esó szólóbeli présházak valamelyi-
kében aludtak, s korán reggel vonattal
utaztak el.

Trianon után hasonló célból Jugoszlá-
viába is mentek. Gyöngyöt egy-egy pro-
senció alkalmával Máriagyüdön is tud-

tak venni, amit aztán saját ízlésük §zerint
fúztek fel,

XII. Munkaemigráció

A taji munkamegosztás körébe bele-
tartozik a munkaeró áruba bocsátása,
a munkaeró-emigráció,

A község határa, a rendelkezésre álló
földterület nem tudott az itt lakó soká-
coknak megélhetést biztosítani. 1938-ra

az összesen 2362 kh-nyi terület már igen
elapróódott, 219 birtokos között oszlott
meg. Volt ugyan t00 kh-on felüli három,
SO ttr-on felüli hat, 40 kh-on felüli öt,

30 kh-on felüli hét, de ezek nem a sokác
közösség tagjaiból tevfitek ki, Annál
inkább figyelembe kell venni a 20 kh-on
felüli 11, a 10 kh-on felüli 25, az 5 kh-on

felüli 27, a 3 kh-on felüli 31, az 1 kh-on
felüli 40 és az azon aluli 64 birtokost.27 Az
ijesztö sámadatokat enyhíti, hogy a

nagycsaládi szervezet ez időben még va-
lamennyire funkcionált, ám a családok
több mint felének a földterülete nem biz-
tosított megélhetést.

A szerb megszállásig a Schaumburg-
üppe hercegi uradalomban tudtak
napsámosmunkát vállalni. Ettól a kere-
seti íorrástól az uradalom középbirto-
kokra parcelláásával estek e1,28 A két
világhá-ború között Egyházasharaszti és

Matty gazdagabb magyar parasztcsalád-
jainál vállaltak napszámosmunkát, ami
ióteg nöknek kapálást, kukoricaszedést,
a férfiaknak kasálást, s mindegyik nem-

belinek részes aratást jelentett,
A siklósi hegy sóleiben szintén vállal-

tak napszámosmunkát. A IL világháború
után még jártak napsámba, de a földosz-
tás kövótkeztében erre egyre kevésbé
szorultak rá, majd a tsz-szervezések meg-
szüntették az ilyen irányú igényt,

Telente a sokác családok, fóleg a fér-
fiak sámára munkalehetóséget adott, s a
szükséges túzifát biztosította az erdő,

A szerb megszállás elótt a sellyei Drasko-
vich-uradalomhoz tartozó Liinka-erdöre
iártak fát kitermelni.

Az l920-as évektől gróf Benyovszky
birtokán általában Márton naptól, 2 hóna-
pon keresztül, végezték a fakivágást, Ta-
vasszal, nyáron a lányok, asszonyok sá-
mára kínáikozott munka az erdón (pl, ül-
tetés). A sázad elején az uradalmi
erdóiben kapcsolatba kerültek licsánok,
kcl is, akik a fakitermelés, famegmunká-
las specialistáinak sámítottak,

.a, ret vitagnaboru köótt a nincstelen
fiatalemberek és az elszegényedett csalá-
dok tagjai közül néhányan beálltak bé-

resnek a környeó uradalmakba,
Az 1920-as évek elején a Dázsony-

Dárdai Armentesítö csonka Társulatnál
mintegy 20-an vállaltak jól megfizetett
munkát. kovácshida és kasád között ta-

vasszal mintegy 2 hónapig kasálni, szep,
temberben csatornát tisztítani és kasálni
kellett.

A munkaerő, a szellemi tudás áruba
bocsatását jelentette, hogy a íalu két du,
dása, igazolva a Dráva menti jó dudások
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{gajda§) hírét, a harmincas évek dereká-
rg Kásádra járt lakodalmakba zenélni, il-
ietve a farsangban a hegyentúliakhoz. Az
utóbbiak kocsival jöttek értük. Ahogy
a dudások öregedtek, úgy megváltozott az
lgény is, inkább cigányzenészekre lett
szukség.

A sokác közösség már csak anyagi
erejénél fogva is ritkán vett igénybe ide-
gen munkaerót, A szakismeret hiánya
azonban erre is késztetett. A disznók mis-
károlásához (§lrovií) a községben többen
rs értettek, de a lovakat oldi, nagy-
harsányi, kisharsányi, nagytótfalusi
magyarok herélték. A falubeli cigányok
megbízhatatlan munkáját csak sürgós
esetben, néhány napra vették igénybe
tkukoricakapálás és -szedés). A vasárna-
ponként tartott bálokon viszont a helybeli
crgányok játszottak.

XIII. Tájon belüli
összehasonlítás

A felszabadulás elótt szentmárton
ragyoni viszonyait tekintve egyérteI-
rúen elmaradt a több gabonát és kuko-
:lót termelő szomszédos Egyházasha-
:aszti és Matty mögött. Ezeknek a közsé-
3eknek a nagyobb földterület több lege-
Ét, nagyobb állattartást (fóleg ló és
-lryasmarha) tudott biztosítani, bár a
::1d minósége nem volt sokkal jobb. Az
i5bbiekkel szemben a sokácok megelőz-
;=i' Kistapolca, Gordisa és Old községe-
ret, igaz az utóbbi jól íejlódött, amint
"Jroi megtanulták a kertészkedést.

"\z etnikumon belül a szentmártoniak
:, ,.,agyont tekintve az utolsó helyre so_
::.tak magukat, de tisztaságukra, szorgal-
- -ira btiszkék voltak, ebben a többi falut

=+gelózték. A lemaradásban véleményük
fi€:l.nt a gyengébb minóségú, rosszul ter-
l: vizes, mocsaras sántóföld volt a
reglatározó. Talán csak a kásádiak föld-
fl lehet ehhez hasonlítani, azoknak
i-j:,]Bt több földjük volt. A hátrány,
l::_Cterület szűkössége, a termés meny-
:r-,qen kívül különö§en az állatok sá-
r":-.._D., az épületek nagyságában nyil-
i3:*1 meg,

XIV. Az etnikumon belüli
és más etnikumokkat való

kapcsolat

A Dráva menti sokácok közösségében
Szentmárton a központi magtól kicsit ta-
volabb esett, de semmiképpen nem a
környeó magyar falvak, hanem a so-
kacsíg felé orientálódott. Elsősorban a
íöldrajzi fekvés és a történelmi körül-
mények határozták meg, hogy az etniku-
mon belül különösen mely falvakhoz kö-
tfiött.

A szerb megszállásig Torjánchoz, [ócs-
höz, Petárdához, az új határok közt
viszont Kásádhoz. A kapcsolat mindenek-
elótt családi-rokoni volt. Az emberi élet
nagy fordulóihoz fűzödő eseményeken,
búcsúkon kölcsönösen részt vettek, de
azonkívül is látogatták egymást. A közeli
rokonok egyes munkaalkalmakkor (dísz-
nóvágás, búzahordás, cséplés) is találkoz-
tak, segítettek egymásnak,

A két világháború köótt a határok
miatt megnehezedett, de nem szűnt meg
a kapcsolattartiis, az 1941-es visszacsato-
lástól kezdve ijra fplélénkült, Jobban
szímon tartották a rokonságot, és 4-
5 szentmártoni lány (ami soknak sámí-
tott) oda ment férjhez.

Nem volt köómbös a gazdasági
kapcsolat sem. Szentmárton mellett Tor-
jánc esett közel Siklóshoz, s mindkettó-
nek ez a település jelentette a várost.
A kásádiak a petárdaiakkal együtt elsö-
sorban Beremenden találtak meg a kere-
sett iparosokat, kereskedőket, s csak azok
hiányában mentek Siklósra. A többi
község inkább Baranyavár, Pélmonostor
felé orientálódott. Természetesen a váro-
sokban találkoztak egymiissal, árucsere
(íóleg állat) is folyt köóttük.

A népmúvészet terén mutatkozott meg
a legszorosabb kapcsolat. A viselet
látsólagos állandóságán belül a fóleg
mintakincsben mutatkozó újabb irányzat
Baranyavárból indult, Iócsön érte el a
csúcspontját, és legkésóbb Szentmártonba
érkezett meg. A máriagyüdi búcsúkban
lesték el a szentmártoniak, elsósorban
a löcsiektöl, az újat, a váltoást. lócsi
szűcstől vették a koáu§kákat (bőrből
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l
készült hímzett felsóruha), selyemmel,
esetenként ott hímeztettek férfiingeket,
keszittettek fejdíszkoszorút (vijenae|.

A viseleti darabokat, hozá az alap-
anyagot a két világháború között úgy
csempészték át a határon. A népviselet
gyári elöállításrl hozávalóiból (Mrsony,
selyem, flitter, különbözö díszek stb.) ná-
luk gazdagabb volt a válasáék, szebbet
lehetett kapni, mint Magyarorságon.
kész ruhákat is vásároltdk a szentmártoni
asszonyok tóltik, Azoktól lehetett különö-
sen venni, akiknek nem vo]t nói lesárma-
zottja. Másrészt ott elóbb elkezdfiött
a kivetkózés, ezért igyekeztek ruháiktól
megszabadulni.

194t-45 között a szentmártoniak Ba-
ranyavárra, Pélmonostorra is jártak vá-
sárba, vásárolni, míg az etnikum többi
falvaiból ismét jöttek Siklósra, esetleg
Pécsre.

A II. világháboru után nagyon rövid
idó alatt leáródtak a határok. Néhiirryan
még titokban jöttek-mentek, de a két
orság köótti viszony megromlásával,
a határok fokozott ellenórzésével évekig
sztinetelt mindenféle kapcsolat. Az
l9í)-es évek végétól igen nagy érdekló-
dés mutatkozott egymás iránt, fóleg Ju-
goszláviából érkeztek, hozva a kurrens
árucikkeket, a nylonkendót és -harisnyát,
később az orkánkabátot stb.

Bizonyos rokoni kapcsolat fúzte a
szentmártoniakat a Duna mellékén elte-
rüló Darai, Iiip, Marok, Daljok közsé-
gekhez is. Jelentösebb volt azonban a vi-
seletben a szín-, hímzés- és szövésvilág-
ban jelentkezó azonosság. Az új viseleti
íormákat Iócs és Baranyavár ezektól a
falvaktól vette át. A szentmártoniak a
szerb megsálliis idején tólük is vásárol-
tak ruhákat.

A mohácsi sokácokkal a II. világhá-
ború előtt nem kötöttek házasságot. An-
nak ellenére, hogy rokoni kapcsolatuk
nem volt, ismerték egymást. hiszen a
gyüdi prosenciók alkalmával találkoztak.
Közel hozta óket-egymashoz az a körül-
mény is, hogy a viselethez anyagot Mo-
hácson jól lehetett vásárolni, s az áruikkal
Szlavóniába igyekvó mohácsi fazekasok
is Szentmártonban száIltak meg éjsza-
kára.
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A Szalánta környékiek megitélése nem
volt rájuk nézve hízelgö, Bár volt veltü
némi rokon kapcsolat, mégis, úgy tar-
tották, oda csak az megy férjhez, aki a
faluban nem talál magának párt. Gyüdön
velük is találkoztak, de a közéjük ele-
gyedót megszólták. Különösebb gazda-
sági kapcsolat veltik nem alakult ki.

A Drávasóg magyar falvaival a ko-
rábbiakban említett gazdasági kapcsola-
tok mellett rokoni nem alakulhatott ki
(illetve csak elvétve) az eltéró nemzeti-
ség, vallás, a befelé forduliis miatt.

trlem álltak §zoro§ kapcsolatban az or-
mánsagiakkal, mégis figyelemre méltó
a több területen jelentkeó azonosság,
melyre csak utalunk. A Dráva ártere azo-
nos körülményeket teremtett mindkét táj-
egységeknek mind a halasó életmód
folytatásahoz, mind a nagymérvű állat-
tenyésztéshez. A szlavóniaiakkal folyta-
tott kereskedelem azonossága a földrajzi
fekvésből következett.

A bútorok, a kenderfeldolgozás, a
vászonszövés bizonyos elemeinek ha-
sonlósaga épptigy létezett, mint ahogy
mindkét etnikumnál meg lehetett találni
a íiatal házasok kamráját, illetve kiler-
jét. A táplálkoás területén az elnevezé-
sek alapján is érezhetö a délszláv hatás:
csiga - puz§at töltöttkáposzta - szár-
mány, sütóbarang - puplika stb.

XV. A németek
külön kell szólni a német nemzetisé-

gúekhez fúódó kapcsolatról, mivel a
községen belül a sokácság velük együtt
élt, azon kivül pedig több ponton érint-
keztek egymással.

A takarékos, célratöró, munkában szor-
galmas falubeli németek nagyobb áru-
termelésre törekedtek, mint a sokácok,
akik inkább önellátók voltak. különösen
a viseletben mutatkozott meg mindez,
hiszen a sokácok igyekeztek minél több
darabot maguk előállítani, illetve a gyári
anyagokat maguk dolgozták tovább.

Az idóigényes fonás, sávés, varrás
mellett a mezógazdasági termelés a néme-
tekhez viszonyítva az értékrendben a hát-
térbe szorult, kevesebb állatrrt tartottak.
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.l, sokácok csillogó, drága, fényes visele-
:ei-ei szemben a németek az olcsó, sötét
sanú, kevésbé kényes gyári terméket vi-
-lték, lényegesen kisebb változatosság-
ga1. Saját részükre csak durvább vászna-
Lat, iepedóket, kendóket szóttek.

Ismeretes, hogy Baranyában a külön-
'rcó nemzetiségek más-más állat tenyész-
tesében tüntek ki. A sokácok a lovakat
belyezték előtérbe, biiszkélkedtek velük,
mellettük hanyagolva a szarvasmarha-
tenyésztést, A németek viszont tehenei-
het jól ellátták, hizlalták, a magas tejho-
nm ot felhasználták, árutermelést folytat-
tak, Gazdasági felszerelésük jobb, korsze-
rubb volt, mint a sokácoké, igaz a legmó-
fu§abb réteg a németek köréből került
ki, Szembetúnö, hogy kerti terményból
a uémetek mennyivel több€t vittek piac-
ra, mint a sokácok. A házon belüli felsze-
relést tekintve is jobban álltak, több
edénytik, fózóeszközük volt, bár a bútoro-
atban lényeges eltérést nem lehetett ta-
lalni. A városi kultúra a németeknél elóbb
éreztette a hatását, már a két világháború
kozött sok porcelán edényük volt, kész-
bttel rendelkeztek, modernebb volt a
konyhai felszereles.

Némi megkéséssel mindezt a sokácok is
arr-ették tölük, ahogy megtanulták tólük
: kötest, horgoltíst, befözést, sütemény-
reszitést stb. A hagyomámy szerint ók
er jesztették el a guzsaly helyett a rokkát,
a klumpát, és a sokácok a bólyi német
:sztalosok révén ismerték meg a politúro-
acdt polgári bútorokat.

Ételt a németek mást és másképpen
:,:rtek, az alapanyagokat jobban felhasz-
-Jták (pl. amiben a disznótorokon meg-
.ra.lták a hurkát, azt nem öntötték ki
-,kác módra, hanem levest készítettek
:eióIe stb).

_{ déIszlávok pénzsórasához, duhajko-

=sához képest szerényen ünnepeltek.
l. .áromnapos sokác lakodalommal szem-
-: náluk csak egy vacsora volt (Vaskút
c:=r-ékéröl házasodtak.), Másrészt né-

=e.r,ek visszaéltek a sokácság jóhisze-
-:-.egével, jószívúségével, igyekeztek
:= saját javukra kihasználni.

XVI. A felszabadulás után

A felszabadulásig a község lakossárga,
az egy-két iparost kivéve, egységesen
mezógazdasági foglalkoású, földműveló
volt. A mesterséget tanulók is visszatér-
tek a közösségbe, így }ányoknak az
etnikum miis falvaiba történt íérjhezme-
netelét kivéve, szinte semmi mozgást nem
lehetett tapa,sztalni.

A második világháborút követóen a
környékbeli néhány tanya felosztásával
még a szomszédos falvakban végzett
napsámosmunka is megszúnt. Az állat-
tenyésztés, növénytermelés éppen úgy
folyt, mint korábban. Az állattartás
visszaszorítása irányába elöbb az ipari
rrövények köteleó termelése (a kukorica
rováxírra), majd a lsz-szerttezés hatott.
19í) őszén 16 család hozta létre az első
termelószövetkezetet, de a falut már előt-
te megbolygatta, hogy három családot
a Hortobágyra kitelepitettek. Az egész
község 1952-ben lépett a tsz-be, ám a kö-
vetkezó,évben az alapító családok kivéte-
lével sokan kiléptek, Az ellenforradalom
idejen §zéte§ett termelőszövetkezetet
1959-ben szervezték újjá.

Az 1950-es években a foglalkozÉst ille_
tóen továbbra is egységes maradt a falu
képe: az egyéni gazdálkodók mellett t§z-
tagként, illetve a Siklosi Állami Gazdaság
dolgozóiként csaknem valamennyien a
mezógazdaságban tevékenykedtek. Az
ÁG-ba föleg azokból a családokból ju-
tottak, ahol több volt a munkáskéz.

Az állattartás területén a szövetkezeti
szervezés jelentős váltoást hozott, mivel
a lovakat vagy bevitték a tsz-be, vagy azt
megelőzendó vásárokban eladták. Foko-
zato§an csökkent a §zarvasmarha- és a
sertésállomámy is. Az elóbbit csak ott
tarthatüík, ahol a férfierő a rétek hiá-
nyában útszéli kasálással biztosítani
fudta a, szénát. Néhány malacot, hízót,
amit tartottak, eladták vagy levágták.
Egyedül a baromfitartás nem esett vissza.

A második tsz-szervezésig a földmúve-
lés terményeit (gabona, répa, káposzta,
tök stb.) a korábbiakhoz hasonlóan tudták
piacra, vásárra vinni az egyéni és háztáji
gazdálkodas alapján, illetve a tsz-tól ter-
mészetben kapott részesedésből. A hatva-
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nas évek elejétól viszont a tsz-ben a pénz-
beni fizetés került elötérbe, a kevés meó-
gazdasagi termény pedig a saját szükség-
letre tartott állatok neveléséhez kellett.

A viseletet megalapoá kendertermelés
az 1950-es évek második íeléig folyt,
Eleinte a tsz-ben közösen vetettek, a föld-
területet felosztotüík a tagok közt, azt
maguk múvelhették. Az új vászon eladiisa
lényegében ebben az idóben szűnt meg.
A kendertermelés megszakadása viszont
hozájárult a kivetkózeshez, melynek kö-
vetkezrnénye, hogy elkezdódött és napja-
inkig tart a korábbi viseleti darabok
kiárusítása.

A meógazdasági sdéra elhagyása az
l960_as évek elején jelentkezett. Elóbb
ketten a pécsi uránMnyába mentek, veliik
költözó cealádjttkkal a megyeszékhelyen
telepedtek le, majd a Pécsi Kesz§rúgyár
Siklo§i Reszlege vonzott néhány lányt,
akik azután ott építettek házat. Öket kö-
vetve, jobbára egyenként, kerestek mrrn-
káltatókat a falu határain kívül, mígnem
az 1970-es évek elején bekövetkezett
szetköltözessel a legkülönbözóbb munka-
helyekre jutottak,

Meglehetósen késón, csak az 1950 könil
születtek nemzedékéből kerültek ki az
elsö továbbtanulók.

Napjainkban is megfigyelhetó, hogy
egy-egy falu munkásai a nagyvárosok
szervezése mellett adott terület szakem-
bereiként tevékenykednek. A szentmár-
toni sokác asszonyok a sóvés terén
§zerzett ismereteiket a háziipari szövetke-
zet tagjaiként mint bedolgozók tudták
kamatoztatni, 1953-tól kezdódően egyre
nagyobb sámban.

összegezve megóIlapítható, hogy Al-
sósze nl mór to n ne mze t i sé g e, v aI lósa mi at t

a környező íalvaktől különbözve, némi-
képp elzőrkózva a hagyomdnyait jobban
őtizte, s ezzel együtt önellőtősra töreke-
dett, Az önellótős mellett azonban az
1950-es évek elejéig meglepő széIességű
Ieapcsolatrend,szere létezett, működött,
melyen Delül különösen az óllattenyész-
téshez és a viselethez íűződ,ö viszonyok
voltak jelentősek. A kapcsolatrend.szer:
re, a táji munkamegosztósban betöltött
szerepre a történelmi körülmények,
gazdasógi, politikai, tőrsadalmi vőltozd-
sok jelentős hoítíssol voltak, s végső
solon onnck megszűnéséhez vezettek.
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schaÍt, bei der Verwertung und über die
ursachen, die bei den Bewohnern die
zrsammenarbeit bezeichnen.

Die gründliche Arbeit gibt uns eine metho-
dische Hilfe, um die Arbeitsteilung und die
geo8raphi§chen Verháltnisse in un§erem
komitat vorstellen zu können.
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