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ZENTAI 

Baranya megye néprajzilag legismertebb területe 
az Ormánság. Néprajzi értékei ismertek a megyében, 
sőt az egész országban. A magyarság egyik legjobban 
ismert, szakembereket és laikusokat egyaránt soka
kat foglalkoztató néprajzi csoportja az ormánsági. 
Érdekes, hogy minden e területre illetőleg néprajzi 
csoportra irányuló nagyfokú érdeklődése ellenére a 
néprajzi csoport pontos elhatárolása nem történt 
meg. Nem ismertük az Ormánság pontos néprajzi 
határát annak ellenére sem, hogy azt már olyan so
kan kísérelték meghatározni. Nem szándékunk en
nek a múltját ismertetni, KODOLÁNYI (1958.) 
elég részletességgel ismertette az erre való törekvése
ket és megállapításokat, hozzátéve a saját elgondo
lásait is. Ezekhez a próbálkozásokhoz adtuk hozzá, 
a kérdés tisztázásához való közelebb jutás reményé
ben a saját e téren végzett munkák eredményét. 
ZENTAI: 1966. 77-128. 

Idézett helyen, az Ormánság legvitatottabb, leg
bizonytalanabb - keleti - határának megállapítását 
kíséreltük meg a házassági kapcsolatok segítségével. 
Az ilyennemű, eddig még alig használt módszerű 
megállapítás, illetve az így elért eredmény nagyszerű 
volt. 

Akkor a tanulmányt azzal fejeztük be, hogy min
den bizonyítás ellenére nem mondhatjuk véglegesen 
megállapítottnak az így kapott határt, míg komplex 
vizsgálatokkal nem ellenőriztük azt. Nos azóta, ha 
nem is egészen összetett módon, néprajzi vonalon 
elég alaposan elvégeztük ezt a kiegészítő, ellenőrző 
vizsgálatot, - mégpedig a házassági kapcsolatok nyo
mán kapott határvonal mentén mindkét oldalon két-
két községnyi távolságú sávon. 

Az eredmény meglepő volt. A sokirányú néprajzi 
vizsgálat, és nem utolsó sorban az érdekelt lakosság 
tudata alapján kirajzolódott határ szinte hajszálig 
egybeesett a házassági kapcsolatok segítségével ki
elemezett vonallal. így kettős eredmény született: si
került végre - most már azt hiszem vitathatatlanul 
- megállapítani az Ormánság keleti határát, másfe
lől pedig meggyőződtünk a házassági kapcsolatoknak 
a néprajzi csoportok elhatárolásában való nagyon 
fontos szerepéről. 

A házassági kapcsolatok e téren való alkalmazá
sának használhatósága a további ezirányú gyűjtés 
folytatására buzdított. Baranya megye 105 reformá
tus lakosságú községéből 83-ban el is végeztük ezt, 
míg három másikból mások gyűjtése folytán áll ren

delkezésre a szükséges adat. E nagymérvű gyűjtés. 

illetőleg adat felhasználása folytán alkalmunk volt 
meggyőződni, hogy a néprajzi csoportok elhatárolá
sánál milyen hasznos, néha szinte döntő jelentősége 
van e tényezőnek. Itt azonnal le kell szögezni, hogy 
ez a megállapítás elsősorban a baranyai kislétszámú, 
sűrű településű, református lakosságú falvakra vo
natkozik. A katolikusságnál némileg más a helyzet. 
Náluk még csak kevesebb helyen végeztünk ezirányú 
kutatást, de annyi már megállapítható, hogy ott ún. 
,,paróchiális endogámia" esete áll fenn. Apró bara
nyai falvaikból több alkot egy plébániát, s ezeken 
belül alakult ki egy bizonyos mérvű endogámikus 
egység. Igaz viszont, amit eddigi tapasztalatból le
szűrhetünk, hogy egy-egy plébánia általában nem 
terjed túl egy adott néprajzi csoport határán. 

De térjünk vissza tárgyunkhoz, az Ormánság nép
rajzi határainak kérdéséhez. Vessünk pillantást a 
mellékelt (1. sz.) térképre. Ez minden szónál éke
sebben bizonyít. A térképen feltüntettük valamennyi 
ormánsági, valamint a keleti és nyugati határ mentén 
a kívüleső, szomszédos községeket. (Az 1. táblázaton 
a községek neve után százalékarányban is feltüntet
tük az ormánságiakkal kötött házasságokat.) 

Délen nincs mit keresnünk; a Drávántúl horvát; 
itt a határ vitán felüli. Északon tiszta katolikus fal
vak terülnek el, a határ ez irányban ennek folytán 
adott. Baranyában ugyanis eredetileg egyfelekeze-
tűek voltak a falvak; az egy néprajzi csoporthoz tar
tozók mndig egy vallásúak is. Minthogy régebben az 
ellenkező valláson levők nem házasodtak egymással, 
így a néprajzi csoportok sem keveredtek. Amikor te
hát két különböző valláshoz tartozó néprajzi csoport 
lakik egymás mellett, élesen elhatárolódik egymástól. 
Ennek folytán a református lakosságú Ormánság 
északi határa, - lévén az ottani lakosság katolikus, -
egész pontosan kirajzolódik. Ez fölött nem volt ed
dig sem vita, - nem is lehet. 

Nézzük meg a nyugati határt. A szomszédos szi
getvidéki1 néprajzi csoport szintén református. Igaz 
e két csoport közé beékelődik egy keskeny katolikus 

1 E néprajzi csoportnak a kisebbik fele van Baranyában. 
A nagyobbik rész Somogy megyének Belső-Somogy elneve
zésű részén. Helyesen tehát inkább illetné a belsősomogyi 
néprajzi csoport elnevezés. Minthogy tüzetesebben sem So
mogyban, sem Baranyában ezzel a csoporttal (mint a legtöb
bel) nem foglalkoztak, viszont Baranyában azt az ezen cso
port által lakott területet, a központjában elterülő Szigetvár 
után általánosságban Szigetvidéknek nevezik, ezt az elneve
zést baranyai használatban a néprajzi csoport is átvette. így 
ezt a csoportot én is e néven nevezem, 
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lakosságú folyosó, amely közvetlen érintkezésüket 
megakadályozza. Ez a katolikus sáv keskeny, csak 
egy-egy falu, leginkább nagybirtok terül el rajta. 

A térképen (i . sz.) jól látható, mennyire kevés a 
szigetvidéki községbeliek házasságkötései között az 
ormánságiakkal, viszont az ormánságiakban a szi
getvidékiekkel való kapcsolat. (Lásd még a 3. és 4. 
sz. térképeket.) Ezek alapján is bátran elfogadhat
juk a nyugati határt. A keleti határt, mint fentebb 
már mondottuk, ezen a módon az előző tanulmány
ban megvontuk, az utána folytatott helyszíni kuta
tások alapján ezt már véglegesnek mondhatjuk. Ve
gyük azért mégegyszer kézbe az 1. sz. térképet. Ha 
az Ormánság központjából kiindulunk kelet felé, 
láthatjuk, hogy az Ormánságon kívüliekkel kötött há
zasságok aránya fokozatosan növekedik. Egyszer az
után eljutunk egy pontig, ahol az ormánságiakkal 
kötött házasságok száma az eddigi 60-70%-ról egy
szerre 20% alá csökken. Nos ez a határvonal az Or
mánság és Külső-Drávaszög2 között. Igaz, van egy 
község - Szava - (a térképen 43 folyószám), ame
lyiknél az ormánságiakkal kötött házasságok száma 
van némi (55%-os) többségben. Ezért mégis Ormán
ságon kívülinek jelöltük. Miért? Az elemzés hibás, 
vagy az elmélet mondott csődöt? Egyik sem. Tör
vényszerű, amikor két naprajzi csoport területileg 
érintkezik, különösen ha azok lakossága több dolog
ban hasonlít egymáshoz, mint ebben az esetben, -
mindkettő református lakosságú, tájjeleg, életkörül
mények egyeznek, - ilyenkor az érintkezési felületen 
óhatatlanul bekövetkezik egy bizonyos fokú kevere
dés, különösen, amikor az ősi zártság már felbom
lásnak indult. Ez a megállapítás érvényes a fenti 
esetre is. Szava községet egyéb irányú néprajzi képe 
alapján inkább külső-drávaszögi községnek vehetjük, 
erős ormánsági ráhatással, illetve keveredéssel. Bár 
az sem lehetetlen, hogy egykor néprajzilag teljesen 
az ormánságihoz tartozott. (Ezt igyekszem majd 
részletesebben kifejteni Baranya megye összes ma
gyar néprajzi csoportjainak elhatárolását célzó, kéz
iratban már legnagyobbrészt meglevő tanulmányom
ban.) 

Szava ellentéteként ott van a közelben Márfa köz
ség (térképen 42 fsz.) Ezt bár ormánságinak vettük, 
itt a drávaszögi ráhatás erős, (a házasságkötési arány 
csak 57%-os ormánsági többségű.) A két község így 
erősen átmeneti jellegű, - e jelentéktelen területen a 
két néprajzi csoport fedi egymást; ezen a kis részen 
olyan éles, vitathatatlan határt megvonni, mint a 
többi helyen, nem lehet. 

Az elmondottak és bemutatottak szerint, azt hi
szem szerénytelenség nélkül kijelenthetjük, hogy az 

- A már említett előző tanulmányban (JPMÉ 1966.) a2 
Ormánságtól keletre fekvő területet, táj jelege szerint két 
részre bontva: Drávavölgy és Hegyföld elnevezésekben tün
tettem fel. Minthogy azóta meggyőződtem, hogy néprajzilag 
mind a két terület lakossága a drávaszögi magyarsággal egy, 
ezután őket így nevezem meg; az Ormánsággal szomszédos, 
mai Magyarországhoz tartozó részét: Külső-Drávaszögnek. 

Ormánság néprajzi határainak megállapítása lezárt
nak tekinthető.3 

Valahány néprajzos - de nyelvész is - , aki az Or
mánsággal mélyrehatóbban foglalkozott, mindenik 
hamar rájött, hogy több tekintetben gyakran feltűnő 
eltérés mutatkozik az Ormánság keleti és nyugati fele 
között. A szakemberek többször meg is említik ezt, 
de általában megelégszenek az egyes eltérésekre való 
rámutatással, Keleti- és Nyugati-Ormánság megjelö
léssel. Senki sem kísérelte meg, hogy csak megköze
lítő pontossággal is megállapítsa, hol lehet a határ -
ha ugyan van ilyen - a két néprajzi alcsoport, a ke
leti és nyugati között. 

Nos, ha a házassági kapcsolatok vizsgálata, illetve 
alkalmazása olyan megbízható segédeszköz a nép
rajzi csoportok elhatárolásában, vajon alkalmas-e az 
ilyen kevésbé feltűnő különbözőségek nyomán felté
telezhető határ kimutatására? Megkíséreljük. 

Az Ormánság községei, még baranyai viszonylat
ban is kis létszámúak. Az őslakos reformátusságot 
véve figyelembe, egyetlen település sem haladja meg 
az ezeres főt, a legtöbb négyszáz körüli, de van közte 
még kétszázon aluli lakosságú is. (Ezek az 50-100 
év előtti állapotok.) Természetesen az ilyen.alacsony 
lélekszámú települések lakossága nem folytathat en-
dogámikus rendszerű házasodást biológiai károsodás 
nélkül. Hogy néz ki tehát náluk az exogámia? Mi
lyen irányban terjed, milyen hatékonysággal? 

Egy kis falu lakossága természetesen a legköze
lebbi szomszéd faluval érintkezik; így volt ez külö
nösen a múltban, amikor a közlekedési lehetőségek 
még nagyon korlátozottak voltak. Itt, ahol az apró 
települések egymáshoz elég közel terülnek el, аг 
érintkezés lehetőségei még szorosabbak lehettek. Vo
natkozik ez természetesen a házassági kapcsolatokra 
is. Ahogy távolodnak a községek egymástól, olyan 
arányban fogy az exogámikus házasságkötések szá
ma is. Persze kisebb-nagyobb eltérések azért mutat
kozhatnak, aminek többféle oka lehet, - majd ezek 
egyike lesz számunkra a legérdekesebb. Tekintsünk 
most el a kislétszámú kivételtől, nézzük először a 
szabályos eseteket. 

Ha egyéb tényezők nem játszanának közre, az exo
gámia „szabályosan", mondhatni sematikusan ala
kulna. A gyakorlatba áttéve úgy nézne ki a házas
sági kapcsolatok alakulása, hogy egy-egy községből 
kiindulva minden irányba arányosan terjed, a távol
sággal fordított arányban csökkenően. Ormánsági vi
szonylatban nézve a kérdést, - minthogy e terület 
keskeny sávban húzódik kelet-nyugat irányban, észak 
és dél irányába a kísérletet aligha lehetne végrehaj
tani. Tehát kezdjük az elemzést nyugat-keleti irány
ba; különben is a bizonyos, területen belüli eltéré
sek is ebben az irányban tűnnek fel. 

3 Egy következő, adataiban legnagyobbrészt felgyújtott, 
részben már kéziratban levő nagyobb munkámban, ahoi 
egész Baranya megye teljes magyarságának néprajzi csopor
tokra való bontását, illetve az egyes néprajzi csoportok el
határolását igyekszem bemutatni, ott foglalkozom az Or
mánsággal is bővebben, s több ezzel kapcsolatos kérdéssel. 
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I. sz. táblázat. 

i. Drávafok 89 
2. Markóc 94 
3. Bogdása 98 
4. Drávaiványi 98 
5. Marócsa 96 
6. Sellye 89 
7. Kákics 93 
8. Sósvertike 99 
9. Okorág 89 

10. Mónosokor 96 
II . Zaláta 99 
12. Csányoszró 9.5 
13. Kemse 99 
14. Piskó 100 
15. Lúzsok 100 
16. Nagycsány 100 
17. Gyöngyfa 91 
18. Magyarmecske 87 
19. Besence 100 
20. Vejti 98 
21. Vajszló 95 
22. Hirics 99 
23. Páprád 95 
24. Baranyahidvég 98 
25. Kisszentmárton 97 
26. Sámod 96 
27. Bogádmindszent 94 

28. Adorjás 
29. Cún 
30. Kórós 
31. Drávapiski 
32. Kémes 
33. Szaporca 
34. Tésenfa 
35. Rádfalva 
36. Drávacsepely 
37. Drávaszerdahely 
38. Drávacsehi 
39. Diósviszló 
40. Drávapalkonya 
41. Kovácshida 
42. Márfa 
43. Szava 

44. Csarnóta 
45. Terehegy 
46. Ipacsfa 
47. Drávaszabolcs 

49. 
50. 
51. 
52. 

Magyarújfalu 
Bürüs 
Dencsháza 
Katádfa 
Rózsafa 

95 
96 
95 
9.2 
91 
92 
89 
89 

62 
65 
73 
57 
5 5 

24 
28 
23 
19 

7 
4 
9 
9 
2 

(A község neve előtti szám megegyezik az 1. és 2. 
sz. térkép sorszámával. A községnevek után álló szá
mok az összes házasságokból az ormánságiakkal kö
töttek %-a.) 

D> NYUGAT-ORMÁN5ÁQI H Á Z A S S Á G K Ö T É S E K 
«4 K E L E T -ORMÀNSÂQI HÁZA5SÁQ K Ö T É S E K 
I , GEOMETRIAI F E L E Z Ő VONAL 
( KELETI-.NYUQATI ORMANSÀÇ HATÁRVONALA 

X LAKIMIP 

Osszuk a területet egy észak-déli vonallal keleti és 
nyugati félre. Ha pontosan végrehajtjuk ezt a meg
osztást, a (2. sz.) térképen látható felező vonalat 
kapjuk, - Vajszló, Vejti községektől kissé nyugatra. 
Az Ormánság nyugati fele, kis kikerekítessél 24200 
ha területű, a keleti 22 900 ha. Ha egészen pontosan 
osztottuk volna el, akkor a 47 100 ha fele 23 550 ha 
lenne. A csekély eltérés abból adódik, hogy a köz
ségek közigazgatási területei alapján történik a terü
leti kiszámítás, a községhatárok pedig tudvalevően 
nem egyenesek, így néhol átmennek a meghúzott fe
lező vonalon. De mivel ez az eltérés nem teszi ki az 
összterület egy %-át sem, jelentősége nem számot
tevő. 

A lélekszám alapjául az 1900 évi népszámlálás 
adatait vettük, amikor is még elég elevenek voltak 
a népi hagyományok, s a régi határok zártsága sem 
bomlott még fel. Ha most megnézzük a mértani fe
lező vonalat, azt látjuk, hogy a nyugati felén 19 köz
ség terül el, 8292 főnyi lakossal (csak az őslakos re
formátusságot véve figyelembe), a keletin 23 község, 
8442 fővel. Láthatjuk tehát, a mértani felező vonal 
nagyjából megfelel a mennyiségtaninak is. Az az el
térés, hogy a nyugati terület valamivel több, a lakos
ság viszont némileg kevesebb, - abból adódik, mert 
a nyugati félen több a nagybirtok, ezeken a népsűrű
ség amúgy is alacsonyabb szokott lenni, különben 
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pedig az ezeken lakó cselédség legnagyobb része ka
tolikus, - ezeket, mint nem őslakókat - nagyon vál
tozó és vegyes összetételű népelemet - amúgy is szá
mításon kívül kell hagyni. 

Minthogy egy hosszabb időszak - általában másfél 
évszázad - adatait dolgoztuk fel, kifogás alá eshetik, 
ha a lakosság számát csak egyetlen évszám - 1900 -
összadataihoz viszonyítjuk. Vegyük elő ezért Ma
gyarország első - II. József-féle népösszeírását, a 
fentebb említett 1900 évit, és a legutóbbi népszám
lálást, amely még feltünteti a felekezeti megoszlást 
(láttuk csak a reformátusságra van szükségünk), te
hát az 1941. évit. A későbbieket, a hagyományok 
gyengülése, és a lakosság mind nagyobbmérvű keve
redése miatt amúgy sem tudnók kielégítően haszno
sítani. Lássuk tehát a fenti számokat. 

1787 1900 1941 Átlag 
Nyugati-Ormánság 6600 8300 5 5-00 6800 
Keleti-Ormánság 7300 8400 6000 7200 

Látható, ha az átlagszámokat vesszük alapul, a két 
fél között az eltérés akkor sem lényeges. 

Arról meg meggyőződtünk, hogy az ormánsági 
néprajzi csoport - mint ahogy a többi baranyai re
formátus is - endogámikus egység. Ezen belül a fal
vak exogámok. Ha ez utóbbi alakulása a valóság

ban „szabályszerűen" történne, úgy ennek alapján 
minden község nagyjából egyforma mértékben háza
sodna keleti és nyugati irányban egyaránt. Ez ter
mészetesen a szélső községekben nem lehetséges; pl. 
a nyugati szélen levő Drávafok község nyugat felé 
nem tudna házasodni, mert arra felé már másik nép
rajzi csoport van, vagyis az ormánsági endogámikus 
határon kívül esik. (A 4. sz .térképen ez nagyon vi
lágosan kitűnik.) Tehát ilyen község esetében a há
zasságkötéseknek a minden irányba történő elterje
dése már nincs meg. Nézzünk meg egy belső telepü
lést. Vajszló a földrajzi felező vonal mentén fekszik, 
az Ormánságnak majdnem teljesen a központjában. 
(L. az 5. sz. térképet.) Itt látszik, hogy házasságok 
úgy kelet, mint nyugat felé irányulnak. Ha alapo
sabban megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, annak elle
nére, hogy a község úgy a mértani, mint egyúttal á 
számtani felező vonal keleti oldalára esik, mégis 
nyugat felé több a házasságkötés, mint kelet felé 
(+10%). Egy község eredménye persze nem leheet 
döntő, ennyi adattal nem elégedhetünk meg. Ha 
megnézzük a szomszédos községeket, különösen kelet 
felé, általában feltűnő a nyugati irányban való háza-
sodás többsége. Hely hiányában nincs módunkban 
valamennyi község Vajszlóhoz hasonló térképes be
mutatására. De ezt elvégezve, kielemezve, az ered
ményeket táblázaton (2. sz.) bemutatjuk. 

[Besence 
\Luzsok 
[Magyarmecske 

[Vejti 
Vajszló 
Hirics 

+ — ••,. 

[Gyöngyfa с 0 l 
1 <Nagycsány IO 

0 l 
1 + 14 

[Piskó 4 

0 l 
1 

[Páprád 4 I 
< Baranyahidvég 8 + 15 
[Kisszentmárton 3 I 

' Bogádmindszent 
Sámod 
Adorjás 

HÀZASSÀÇI KAPCSOLATAI 

SZ.IGETVIT>ÉK1EKKEL96% 
OKMÀNSÀGIAKKAL 4% 

A táblázat megértéséhez szükséges a következő 
magyarázat. A mértani felező vonaltól nyugatra és 
keletre elterülő községeket vizsgáltuk. Az I. szám 
azt jelenti, hogy az az első területsáv a felezővonal 
mellett, vagyis az itt felsorolt községek közvetlenül 
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ez mellett fekszenek, és pedig nyugat felé + , kelet 
felé - jelet tettünk. A II. sáv az I.-ktől egy-egy falu-
nyira távolabbi nyugatra illetve keletre. így tovább 
a III. IV. távolsági övezet. Az egyes övezetek sze
rinti csoportosításokban a vízszintes vonal jelzi a 
mértani felezővonalat; a fölötte lévő községek ettől 
nyugatra ( + ) , az alsók keletre (-) vannak. A függő
leges vonal bal oldala nyugat, jobb oldala kelet; az 
itt látható számok mutatják az egyes községek az 
irányba történt házasságkötési többletét %-ban. Az 
ezektől tovább jobbra álló szám az övezet házassági 
különbözet összesítője %-ban (+ :Ny, - :K.) 

Látható, hogy a III. és IV. övezetnél a vonal felett 
- tehát a felezővonaltól nyugatra eső községek helye 
- üresen maradt. Igen; minthogy a nyugat felé eső 
községek házasodási iránya erős többségben nyugat
nak mutat, felesleges a kísérletezésnél tovább nyu
gatra menni. Kelet felé látszik érdekesen alakulni a 
helyzet. A -III . övezetben(!) két községnél még min
dig erősen érvényesül a nyugat felé mutató házas
ságkötési többlet, ellenben a harmadiknál - Ador-
jás - már kelet felé! A -IV. övezetben nincs is nyu
gatra irányuló többlet, - két községnél egyensúlyban 
van, a harmadikban keleti többségű. 

Eddig a pontig tehát - Adorjás vonala - , annak 
ellenére, hogy a felezővonaltól kelet felé a harmadik 
távolsági övezetben helyezkednek el a községek -
Adorjás kivételével - mégis inkább a távolabbi nyu
gat felé házasodnak többségben, mintsem a köze
lebbi keleti községekkel. 

Végezzünk egy kis összehasonlítást az így létre
jött vonal mentén, szembeállítva egymással két-két, 
a vonaltól nyugatra illetve keletre fekvő szomszéd 
községet: 

Az összes házasságkötések száma %-ban 
Nyugat felé Kelet felé 

Sámod (26) 58 42 
Adorjás (28) 47 53 

Kisszentmárton (25) 53 
Cun (29) 47 

Bogádmindszent (27) 79 
Kórós (30) 49 

47 
53 

21 

5 1 

(A községpároknál mindig a felső fekszik nyugatra, 
az alsó keletre. A nevek utáni zárjeles számok a tér
kép sorszámai.) 

Az így szembeállított községek között húzódik e] 
tehát az a vonal, amelytől nyugat illetve kelet felé 
mutat a házasodási többletszám - mint ezt a fenti 
számok világosan megmutatják. Az így kapott vá
lasztó vonalat a (2. sz.) térképre szaggatottan jelöl
tük be. Már most, ha ezt a vonalat vesszük az Or
mánság nyugati és keleti része közötti határnak, s ez 
alapon végezzük el az egyes községek házassági kap
csolatainak megoszlását - tehát nem a mértani felező 
szerinti kelet-nyugatot, - akkor nagyon érzékelhe
tően kirajzolódik ez a határ. A 2. sz. térkép már ezen 

az alapon készült, a házasságkötések alapján világo
san ki is tetszik a két alcsoport vagy al-táj közötti 
különbség. 

A felsorolt, bizonyítékul bemutatott adatok -
mondhatná valaki - csak holt számok. Számok: igaz, 
de nem holtak; ezek mögött az élet van, s azok en
nek mutatói. A jelenben - értve ez alatt a tárgyalt 
időszakot - : hagyomány - aminek erejéről, jelentő
ségéről éppen néprajzosoknak nem kell magyarázni. 

A hagyományos szokás gyakran egy régebbi, sok
szor szinte törvényszerű gyakorlatnak a megkopott 
emléke. Az ormánsági házassági kapcsolatok ilyetén 
való alakulásában is valószínűleg ez játszott szere
pet. Ami a múltban tudatos lehetett, talán törvény
erejű, az az emlékezetben itt-ott még ma is él. íme 
a bizonyság! Kelet-ormánsági kutatásaim közben, 
amikor emberektől próbáltam a nyugat felé való há
zasodásnak kisebbmérvűségének okait megtudni, 
gyakran kaptam ezt a ,,magyarázat"-ot: „Lakihídon 
túlról nem jó menyecskét hozni." A miért kérdésre 
kielégítő válasz sohasem volt, rendszerint ennyi : „má 
a régi öregök is így monták." 

Többszöri hallás után felkeltette az érdeklődése
met, vajon a „Lakihídon túl" mi ezzel kapcsolatban 
a vélemény? Ha nem is olyan gyakran, mint „innen", 

HÁZ^SSAOI KAPCSOLATAI 
ORMÁNSÁGI AKKAL 95%, 
SZIQETVI PÉK I ÉKKEL Z% 
DRÁVASZÖQIEKKEL. 3% 

HÁZASSÁGI KAPCSOLATAI 
ORMÀNSÀOIAKKAL 84% 
SZIGETVIDÉKIEKKEL 16% 
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de teljesen ilyen értelemben került elő ez a hagyo
mány: „Lakihídon túlra anni a lányt: nem lössz 
abbú jó házasság." Vagy: „Lakihídon át nem jó 
menyecskét hozni, mer abbú mind к . . . a lössz." Sőt 
ilyen tréfás formájában is találkoztam a laki híd el
határoló szerepének: „Bolondos vagy, nem hiába a 
lakihídon túl születtél." 

Hol is van ez a laki híd? Az Ormánság hosszten
gelye irányában, majdnem a Drávával párhuzamo
san végighúzódó műúton ma egy elég jelentéktelen 
híd. Adorjás határában, Kémes és Baranyahidvég 
között. A vízszabályozások előtt, a ma csatornázott 
mederben folyó Feketevíz és Pécsivíz valamelyik za-
bolázatlanul kalandozó ága folyt ezen a terepmélye
désen. (Nem lehetetlen, hogy a távoli múltban a 
főág.) A holt mederben ma egy jelentéktelen kis 
patak - itteni nevén Kónic árok - csergedezik, ami
kor vize ki nem szárad. Ezen a tájon létezett, a def
terek tanúsága szerint, a török hódoltságban még 
meglevő Lak község. Ma már csak Kémes község 
határának egy része - Laki mező - , és Drávapiski 
egyik dűlője - Laki tüskés - helynevei emlékeztet
nek rá. Abban az időben bizonyára Lak községhez 
tartozó területen, valahol a mai környékén lehetett 
ez a honi történelmünk első felében, legalább is e 
tájra vonatkozóan, valószínűleg nagyjelentőségű 
pont. 

Для размежевания этнических групп про
водились опыты уже несколько раз и по раз
ным методам. Один метод размежевания 
— исследование брачных связей. Этим мето
дом автор уже определил ВОСТОЧНУЮ границу 
Орманшага (Ежегодник Музея им. Януса 
Паннониуса 1966: 77—128). В целях конт
роля результата он исследовал и другие эт
нографические материалы по установленной 
выше названным методом границе, но по бо
лее широкой полосе. Как разные этнографи
ческие явления — в области предметной и 
духовной культуры —, так и сознание насе
ления исследованных деревень подтвердили 
разграничение территории. Это значит, что 
этническая группа образует и эндогамиче-
СКУЮ единицу. 

ВВИДУ того, что автор убедился в правиль
ности применяемого метода, он продолжал 
работу в целях разграничения Орманшага 
с запада и вообше. Сопоставляя полученный 
этим методом результат с другими этногра
фическими исследованиями, наконец удалось 

А {г. S2.) térképre berajzoltuk a laki hidat is. Lát
ható, hogy éppen a kikövetkeztetett kelet-nyugati 
határvonal mentén fekszik. A számok adatai és á 
hagyomány tehát találkoznak egy pontban, fedik, 
igazolják, bizonyítják egymást. 

Még néhány szót a kelet-nyugati különbség múlt
járól. Györffy György művében korabeli oklevelek 
alapján tünteti fel Baranya egyes táj elnevezéseit. Az 
általa meghatározott Ormánköz nagyjából a mai 
Nyugat-Ormánságnak felel meg. Külön tájként írja 
le Bőköz-t, amely viszont a mai Kelet-Ormánsággal 
egyező terület. 

Végezetül még csak annyit: a magyar középkor
ban kialakult - Soklosiak, Garák, később Perényiek, 
Batthyányok - birtokolta - siklósi uradalom, egészen 
a negyvennyolcas időkig, sőt részben az 1945-ös föld
reformig a fentebb tárgyalt pontig terjed, határa va
lahol a laki híd táján lehetet. 

A házassági kapcsolatok alkalmazása tehát nem
csak a néprajzi csoportok, de - mint láttuk jelen 
esetünkben - ezen belül az alcsoportok elhatárolá
sánál is nagyon hasznos segítség lehet. (A már em
lített készülőfélben levő baranyai néprajzi csoport el
határoló munkánkban más néprajzi csoportok elhatá
rolásánál is be fogjuk ezt bizonyítani.) 

восстановить ПОЛНУЮ границу этой венгер
ской этнической группы. 

Шагая дальше по ЭТОМУ следу, автор про
должал свое исследование. Некоторые иссле
дователи уже раньше предполагали, что 
внутри Орманшага существует две подгруп
пы, отличающихся немножко. Автор произ
вел опыты, можно-ли с помощью брачных 
связей определить границы этих подгрупп. 
На этой основе было бы логично думать, что 
если вся группа является единой эндогами-
ческой целостностью, то внутри нее бракосо
четания происходят в разных направлениях. 
Ввиду того, что территория является УЗКОЙ 
полосой, в северо-южном направлении эта 
тенденция наблюдается в меньшей степени, 
чем во восточно-западном направлении. Су
ществование ДВУХ подгрупп наблюдается как 
раз во восточно-западном направлении. Если 
бы расширение тенденции бракосочетания 
было ровным, то средняя линия совпадала 
бы с географической, но действительность 
— анализируя данных бракосочетаний — 

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА И ВНУТРЕННЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРМАНШАГА 
Я. ЗЕНТАИ 
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показывает другую картину. Переломная 
линия находится значительно восточнее от 
географической. После повторного контроль
ного исследования возникло из народного 
предания какое-то географическое название, 
и связанный с ним разграничительный прин
цип, точно совпадающий с линией, выведен
ной анализом бракосочетаний. Предание, 
имеющее, по всей вероятности, дальнейший 
исторический фон, тут тоже совпадает с 
линией, полученной из бракосочетаний. 

The western boundary and the inner partioning of Ormánság 

J. ZENTAI 

To delimiting of ethnic groups it was made some 
attempts many times and in many ways. One of the 
ways of delimitation is the investigation of marital 
connections. The determining of eastern boundary of 
the Ormánság area was completed by the author 
earlier by help of this method (Yearbook of the JPM 
1966). As a control of investigation carried out on 
this basis he made later other ethnographical com
parisons on a wider landstripe, along the boundary 
fixed by the iriethöd above. The different ethno
graphical phenomena - on the field of material and 
spiritual culture equally - as well as the knowledge 
of the inhabitants of villages examined closely, 
resulted exactly the same setting of boundary line. 
This ethnic group forms therefore really an endogam 
unity. 

As the author is convinced of the accurancy of 
using up this research method, he was going on 
with the delimiting of the ethnic group in Ormánság 
westward and toward other directions too. 
Comparing the result here with other ethnographical 
researches, the whole boundary of this ethnic group 
was drawn up at last. 

Going on this trail now he continued his invest
igation further. Within the ethnic group in Ormán
ság it was namely since a long time presumed an 

existence of two from one another fairly different 
sub-groups. Some attempts was made by the author, 
whether the boundary between the sub-groups could 
be drawn by help of marital connections. On this 
basis it would be a rational conclusion that the 
whole group should be am endogam unity and 
marriages would happen within these settlements in 
a fairly equal proportion from all directions. As 
this area is effective only a narrow landstripe, this 
fact is practically hard to observe in north" ahd south 
direction, in the eastern and western direction 
however it is more effectiv. Moreover the existence 
of these two sub-groups shows itself in the eastern 
and western direction too. If the spreading of 
tendency of making marriages would be equal, the 
eastern- western dividing line would fairly coincide 
with the geographical one. On the basis of the 
analysis of data, the reality is not that, the deli
miting line extends far more eastward from this. 
During a newer control research turned up some 
kind of geographical naming out of the folk tradition 
and the delimiting idea connected to this, coincides 
exactly with the line concluded by the marital con
nections. The tradition, having surely a distant 
historical background, is here similarly identic with 
the result given by marital connections. 


