92. Bosnyák főkötő • Nagykozár, 23 × 21,5 cm

93. A Néprajzi Múzeum épülete, ahol a népi kultúra alkotásait
csodálhatjuk meg.

Főkötőben, busómaszkban
NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYEK

A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának gyűjteménye a 19. század néprajzi hagyományán alapszik, amikor is
a gyűjtők tárgygyarapításának elsődleges szempontját a tárgyak esztétikuma és/vagy archaizmusa jelentette. A legrégebbi tárgy a gyűjteményben egy 1788-ból származó asztalterítő.
Összesen mintegy 35.000 tárgyat őriz a múzeum különböző
tematikus raktárakban, a gyűjtemény pedig napjainkban is
folyamatosan gyarapszik.
A tárgyi gyűjtemény mellett kiemelt figyelmet érdemel a több
mint 55.000 tételt számláló fotó- és archívumgyűjtemény, amely
a paraszti világ gazdag dokumentumtára, a falusi társadalom
hétköznapjainak és ünnepeinek, a népi építészetnek, a gazdálkodási munkafolyamatoknak és eszközöknek ma már más forrásból el nem érhető tudásbázisa. Kiváló néprajztudósok és
fényképészek munkáit őrzi fotótárunk, Rohonczi keresztnév?, Kankowsky keresztnév?, Zsabokorszky Jenő, Zelesny
Károly, Gönyei Sándor, Kodolányi János, Mándoki László,
Andrásfalvy Bertalan, Zentai János, Zentai Tünde korabeli felvételeit is. E gyűjteményen belül különleges egységet képviselnek Hernai Béla üvegnegatívjai, aki Véménden 1916–1920
között készített képeket a faluban és környékén élő multietnikus társadalomról. A történeti Baranya területén a lakosság
a történelmi események és folyamatok hatására, különböző
népmozgásoknak köszönhetően mindenkor sokszínű képet

„Úgy! Belül csend van és sötét.
Valahol a tarkóm alatt
eszmélni kezd egy régi rét.
Lejjebb, a lábaim körül
öreg parasztok szántanak.
Nagyon messze, nesztelenül.
Felül, felettem kék az ég.
Nem látom, de átengedi
a mindenség lélegzetét.”
Bertók László: Savászana
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mutatott és mutat ma is. Az etnográfiai gyűjtemény anyaga
a magyar népcsoportok (ormánsági, szigetvidéki, drávaszögi,
sárközi, geresdháti, kelet-mecsekalji, hegyháti, völgységi, baranyazugi és közép-baranyai) mindennapi életét dokumentáló
adattári és fotótári anyagai és tárgyai mellett a megye színes
etnikai és vallási összetételét tükrözve a baranyai nemzetiségi
csoportok (római katolikus és evangélikus német; szerb és horvát népcsoportok – bosnyák, sokác –; cigány népcsoportok –
oláh, kolompár és beás –; bukovinai székelyek és felvidéki magyarok) néprajzi örökségét is magába foglalja, valamint gazdag
erdélyi és moldvai magyar anyagot is magáénak tudhat.
A gyűjteményből a legmeghatározóbb tárgycsoportot kiemelve: páratlan értékű és számszakilag is tekintélyes anyagot hagyományoztak a néprajzi múzeumra a Zsolnay lányok, Júlia és
Teréz, akik a Zsolnay-gyár művészi motívum- és formavilágát
jórészt a magyar és nemzetiségi népi kerámiák, használati tárgyak és textilek forma- és mintakincsére alapozták. A reformkortól kezdődően a magyarországi nemesek és a társadalom
felső rétegei nagy érdeklődéssel fordultak a népi kultúra felé.
A korábbi „nemesi nemzet”-eszme helyébe egy új magyar nemzeti identitás, a valódit, a magyart a parasztiban, a népiben
felfedező szellemi irányzat lépett, s ennek nyomán valamennyi
művészeti ágnak, így az iparművészetnek is forrásává vált a népi
kultúra és a paraszti hagyomány.
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94. Busómaszk • Mohács, Kesity György, 		
1968, 29 × 18,8 × 8,7 cm

95. Szerb legények fehér asztalnál: Ivánovics Nenád,
Jerkovity Mláden, Nikola, Sztánkovity Sztokán, Jerkovits Remijá, Vucsenovity Vojin, Cvetko és Bosnyák Jovo
(henteslegény Mukinál)
96. Az utolsó cigány vajda (középen, pipával) családja Véménden
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97. Orosz hadifoglyok Véménden
98. Schwarz Tibi, zsidó kisfiú hegedűvel
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99. Utcarészlet, Rádfalva (Baranya m.), Zelesny Károly
100. Véméndi német család: (Erbs) Trábert Jánosné családja
(Fektermans – Szerb u.)
101. Lakodalmas csoport, Hegyhát (Baranya m.), Zelesny
Károly, 1894–95

102. Sokác asszony kisgyermekkel a piacon, Pécs, Széchenyi tér
103. Dráva menti idős sokác asszonyok esőabroszban
104. Búcsú, Máriagyűd (Baranya m.), 1897
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105. Zsolnay-tárgy: Kulacs • Magasság: 30 cm
106. Zsolnay-tárgy: Bokály • Magasság: 18,5 cm
107. Zsolnay-tárgy: Díszlopó • Átmérő: 57 cm, vastagság: 5 cm
108. Zsolnay-tárgy: Fazék • Magasság: 20 cm
109. Zsolnay-tárgy: Kancsó • Magasság: 20 cm

110. Ködmönrészlet, Ormánság, 45 × 52 cm
111. Ködmön, Egerág, 45 × 39 cm
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NÉPI TÁRGYKULTÚRA:
TEXTIL
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A Zsolnay nővérek gyűjtőmunkájának eredményeképpen közel
10.000 tárggyal, főként textíliákkal – és kisebb részben népi kerámiákkal – gyarapodott a Janus Pannonius Múzeum anyaga, a
pécsi népi textilgyűjtemény pedig ma az ország második legnagyobb ilyen tematikájú gyűjteménye, amely további alegységekre (szőttes, hímzés, csipke, szűcsmunka, ékszer) osztható.
A baranyai szőttesek magukon hordozzák az egyes néprajzi csoportokra jellemző, jól elkülöníthető stílusjegyeket.
Ezek a sajátosságok mind az alapanyag használatában, mind az
eltérő mintakincsben, mind pedig a különböző színek preferálásában megmutatkoznak. A hímzések ugyancsak egyedi karaktert mutatnak az egyes kisebb tájak népművészetében, s itt
nemcsak a mintázat eltérései vagy a színek, de az öltéstechnikák
különböző variánsai is árnyalják a képet. A legdíszesebb hímzések a szűcsmunkákat és a főkötőket díszítik.
A népi viseleteket kiegészítő ékszerek ugyancsak tájegységenként és népcsoportonként eltérő jelleget mutattak, megtalálhatók
köztük az egyszerűbb gyöngysorok, a gyöngykalárisok, de nem
voltak ritkák az aprólékos megmunkálású ötvösmunkák sem.
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112. Asztalterítő, Zengővárkony, Tolnai Erzsébet készítette
az 1940-es években, 136 × 136,5 cm
113. Asztalterítő, Zengővárkony, Rózsa Sándorné készítette
az 1940-es években, 142 × 92 cm
114. Abrosz, Szaporca, Soós Pálné népi iparművész, 120 × 96 cm
115. Abrosz, Kovácshida, 128 × 103 cm

116.
117.
118.
119.
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Drávaszögi református magyar főkötő • 22 × 17 cm
Kelet-mecsekalji katolikus magyar régies főkötő
Sárközi református magyar főkötő • Zengővárkony • 29 × 10 cm
Főkötőrész, Baranya m. • 33 × 9 cm
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120. Fülesgomb, Dél-Baranya, 1,4 × 1,2 cm
121. Lázsiás, Nagyharsány, 72 cm
122. Csat egyik fele, Kásád, 8 × 6,5 cm
123. Lázsiás, Baja, 60,2 × 39,5 cm
124. Fülbevaló, Dályok, 5,7 × 1,9 cm
125. Fátyoltű, Baranya megye, 5 × 2 cm
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KERÁMIA
A JPM Néprajzi Osztálya mintegy 3000 darab népi kerámia
műtárgyat őriz. A gyűjteményt kiemelkedően értékes anyaggal
gazdagította Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia gyűjtőmunkája, valamint dr. Tompa Kálmán hagyatéka. A baranyai népi fazekasközpontok közül kiemelkedő jelentősége volt Mohács, Siklós,
Óbánya és Magyarhertelend fazekasainak, gerencséreinek.
Mohács kerámiaművészete a fekete kerámiáról vált híressé és
egyedivé. A fekete színt egy különleges eljárással, a vörös agyag
redukciós égetésével érték el, így tulajdonképpen a füst színezte
meg a kerámiát. A Siklóson készült kerámiákat „gyűdi” kerámiaként ismerte a környék lakossága, mivel a siklósi fazekasok
főként a máriagyűdi búcsúk alkalmával árusították portékáikat.
Ezeknek jellegzetes díszítése a sötét alapon sárgával, fehérrel,
zölddel cifrázott máz, amely gyakran felirattal is kiegészült.
Óbánya és Mecseknádasd német telepeseinek fazekasműhelyei jellegzetes minta- és formakincset alakítottak ki. Az életmód
megváltozásával a 20. század második felétől a tűzálló főzőedények helyett a díszkerámia készítése került előtérbe, és főként
csipkézett szélű, kapart és karcolt mintájú dísztányérok kerültek
ki a fazekasmesterek keze alól.
Magyarhertelend különleges helyet foglal el a baranyai fazekasközpontok között, mert mind társadalmilag, mind technikailag
eltér a szokásos fazekasságtól: a hertelendi fazekasság az asszonyokhoz fűződik, és nem korongozott, hanem mázatlan, hurkatechnikával készült cserépedényeiről vált híressé.
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126. Kanta, Mohács, Leovics Péter, 1954, 22 cm
127. Díszkorsó, Mohács, Horváth János, 29,8 cm
128. Nagykorsó, Mohács, Kovács István, 1880, 48 cm
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129. Bögre, Siklós, Gerencsér Sebestyén, 1953, 10 cm
130. Butykos, Siklós, Gerencsér Sebestyén, 1952, 15,5 cm
131. Butykos, Szigetvár, 20. sz. eleje, 47 cm

132. Nagybokály, Siklós, Gerencsér Sebestyén, 1952, 36,3 cm
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133. Bokály, habán, 20 cm
134. Váza, habán, 27,3 cm
135. Fazék, Óbánya, 19 cm
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FAFARAGÁSOK,
PÁSZTORFARAGÁSOK

136

A dél-dunántúli falvak faragóinak keze alól művészi díszítésűbotok, tükrösök, ládikák, fokosok, székek, képkeretek, borotvatartók, festéssel és tükörberakással díszített jegyajándékok –
többek között díszes mángorlók, mosósulykok, vízhordó rudak
kerültek ki. A legjelesebb faragások pásztorok keze munkáját
dicsérik, akik a népi kultúra speciális, a parasztitól sok tekintetben eltérő életmódját folytatták, s a rájuk bízott nyáj legeltetése, gondozása közben erdőt-mezőt járva maguk formálták
meg eszközeiket, többnyire olyan anyagokból, amelyekhez természetközeli életformájuknak köszönhetően könnyen hozzájutottak. A pásztorfaragások így többnyire csont- és fatárgyak,
amelyekre a díszítményt karcolással, faragással készítették el.
E tárgycsoporton belül is jelentős értéket képviselnek a gyűjteményben Kapoli Antal Kossuthdíjas népi iparművész és fia,
ifjabb Kapoli Antal munkái.
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136. Szaru sótartó, Kadarkút, id. Kapoli Antal,
I. vh., 8,6 × 4,8 × 6,5 cm
137. Sótartó, Somogyhárságy, id. Kapoli Antal fafaragó
népművész, 1935, 9,7 × 4,3 × 6,6 cm
138. Díszkobak, Somogyhárságy, 1937, 15 cm
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139.
140.
141.
142.

Borotvatartó, Pécs, 1862, 26,8 × 3,1 × 9,6 cm
Mángorlófa, Bogdása, 72,5 × 12,1 cm
Tükrös, Hirics, 9,7 × 1,3 cm
Tükrös, 10 × 1,5 cm

143. Vízhordó, Mohács, 131,5 cm
144. Mosósulyok, Mohács, Andrics Mátyás, 1934, 38 × 14 × 7,8 cm
145. Kürt, Somogyhárságy, id. Kapoli Antal, 1938, 32,5 × 6,8 cm
146. Kürt, Sumony, Lucza Imre, 43,3 × 8 cm
147. Bot (juhászkampó), Dióspuszta, ifj. Kapoli Antal
faragó népművész, 1950, 34,2 cm
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148. Szék, Sellye, 1872, 91,5 × 36 cm

149. Szék, Drávapiski, 88,2 × 42 cm
150. Fonott szék, Kisszentmárton, 87,5 × 87,5 cm
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BÚTOR
147

Baranya tárgyi kultúrájában fontos helyet foglalnak el a népi
bútorok. A házbelsőt a 20. század elejéig szinte kizárólag házi
készítésű vagy kézművesek által készített bútorokkal rendezték be. A paraszti enteriőr legalapvetőbb bútordarabja a láda
valamilyen formája volt, amelynek elsődleges szerepe a menya
szony kelengyéjének szállítása, majd a család ruhaneműinek
tárolása volt. A dél-dunántúli területen jellemző „szökröny”
– a latin scrinium szóból –, az ácsolt láda magyarországi használatáról már a 13. század végétől vannak adatok. Ezeknek
a ládáknak az anyaga keményfa, többnyire bükk, ritkábban
tölgyfa, amelyet karcolt, hornyolt geometrikus minta díszít.
A festett, ún. tulipános ládák már nem a háziipar munkái,
hanem bútorfestő központok termékei, puhafából készültek,
színpompás növényi motívumokkal díszítették őket. Gyakran évszámot és a tulajdonos nevét is őrzi egy-egy láda festése. Baranyában a legjelentősebb bútorfestő műhely a váraljai
Musch család műhelye volt, amely főleg a zengőalji református
népcsoport számára készített díszes festett ládákat. A székek,
kisszékek, karosszékek, támlás székek is a paraszti lakáskultúra gyakori darabjai voltak. Hétköznapi használatba csupán
az egyszerűbb darabokat vonták, a díszesen faragott barokkos
székek a tisztaszoba berendezéséhez tartoztak, és csak tiszteletben álló vendég számára szolgáltak ülőhelyül.
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151. Szökröny, Oroszló, 48 × 53 × 32 cm
152. Szökröny, Bogdása, 111,5 × 86 × 60 cm

153. Láda, Pécsvárad, 1880, 112 × 57 × 64 cm
154. Láda, Váralja, 1907, 43 × 27 × 22 cm
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160. Szőlőprés, Sumony, Papp József, 1883, 204 × 191 × 80 cm

MESTERSÉGEK:
NÉPI SZŐLÉSZET ÉS
BORÁSZAT
Baranya földrajzi és klimatikus adottságait kihasználva az itt élő
népcsoportok jeleskedtek a szőlő- és bortermelésben, amelynek
tárgyi emlékeit őrzi a Néprajzi Osztály népi borászati gyűjteménye. A szőlőbirtoklásnak az egykori népi kultúrában presztízsszerepe volt, a szőlősgazdák a közösség tiszteletben álló és
megbecsült tagjai voltak. Villány mint Baranya híres borvidéke
már évszázadok óta kiemelt helyszíne a hazai borkultúrának,
de fontos borterület volt a Mecsekalja is, valamint a szőlőtermő vidékek közül kiemelkedő, a történeti Baranyához tartozó,
a ma horvátországi baranyai Hegyalja is szerves része volt egykor a Dél-Dunántúl borászatának.
A római korra visszanyúló borászati múltú Baranya méltán
viseli a „Bor anyja” nevet a nép nyelvén. A népi hagyomány
szerint a honfoglaláskor Baranyát Bor vitéz kapta, aki a szőlő
és a bor nagy híve volt. Bor vitéz a nemzetségek gyűlésein kínálgatta a délvidéki szőlők borát, amit szívesen fogadtak a szomjas
magyarok. Aki Bor vitéz italát kóstolta, másodszor is szívesen
kért volna belőle, Bor azonban csak egyszer kínált, s aki másodszor is ivott volna, annak szőlővesszőt és tanácsot adott, hogy
gondozza. Így tanította meg az embereket a szőlőművelésre.
Történeti adatok alapján a baranyai borkultúra a rácok betelepülésével van összefüggésben, akik a Skadari-tó környékéről hozott
vörösborkultúrát s vele a kadarkát honosították meg e vidéken.
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Metszőkés, Szászvár, 31,5 cm
Szőlőmetsző kés, 31 cm
Hernyózó olló, Baranya megye, 34 cm
Szénkénegező, Magyaregregy, 103 × 32 cm
Csutora, Baranyahídvég, 27,5 × 10 cm
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161. A Pécsi Halász Céh kancsója, Pécs, 24 cm

162. Hálókötő tű, Sellye, 18,3 × 3,3 cm
163. Tuskózó háló, Dunaszekcső, Puskás József, 1948, 		
4 × 3,6 m • Pisze szák, Dunaszekcső, Puskás József, 1950,
45,5 × 13 cm • Merőszák, Dunaszekcső, Puskás József,
1950, 33 × 29 cm

NÉPI HALÁSZAT
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A magyar néprajztudomány egyik legelső és nagyszabású
műve Herman Ottó halászati monográfiája, A magyar halászat
könyve volt, amely ősfoglalkozásként mutatta be a halászatot.
Baranyában a felszíni adottságoknak köszönhetően kiváló halászati lehetőségek adódtak, halban gazdag volt a Dráva és a
vizével megtermékenyített ártéri terület is, valamint a Duna
mentén élők számára is a megélhetés egyik forrását jelentette
egykor a halászat. A természet körforgásához igazodva a tavaszi
áradás volt a legalkalmasabb időszak a gazdag halászzsákmány
ejtésére, de ismertek voltak a téli lékhalászat technikái is, és
különböző, vesszőkből készült halfogó csapdákat alkalmaztak
szinte az egész év folyamán. A saját háztartás ellátása mellett
egyesek kifejezetten halászati tevékenységekre specializálódtak,
és céhes kereteken belül folytatták mesterségüket. Érdekesség,
hogy egykor Pécsen is működött halászcéh, noha a város nem
fekszik egyik nagy baranyai természetes halászhely közelében
sem – a kutatók feltételezése szerint a céh tagjai halkereskedőként értékesítették a városban a Dráván és a Dunán fogott halakat. Gyűjteményünkben ennek emlékét őrzi a Pécsi Halász Céh
céhkancsója 1848-ból.
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MÉZESKALÁCSOSMESTERSÉG
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Kiemelt helyet foglalt el az egykori népi, paraszti kultúrában a
méz: a mézeskalács az ünnepek, a különleges alkalmak tésztafélesége volt. A mézeskalácsosmesterek, más néven mézesbábosok
portékáihoz vásárokon, búcsúkon juthattak hozzá a falusiak –
jelentős helyszín volt e tekintetben Baranya legismertebb búcsújáró helye, Máriagyűd –, s a vásárolt búcsúfiát nagy becsben
tartották, ajándékozták is. A mézeskalács szív például a párválasztás során szimbolikus jelentéssel felruházott tárgy volt:
a legény annak a lánynak vett mézeskalács szívet, akit párjául
szeretett volna választani, de rokonok, komák egyaránt ajándékozták egymást mézesbábbal, például a keresztszülők a keresztgyermekeiknek gyakran mézeskalácsot vásároltak nagyobb ünnepek alkalmával. A mintás mézeskalácsok formáit legtöbbször
maguk a mesterek faragták. A mintás mézeskalácsokat idővel
kiszorította a festett mézeskalács. A mézeskalácsok mellett a bábosok készítettek méhsert, márcot, a lépes méz melléktermékéből, a méhviaszból készült gyertyákat, viaszoffereket is.
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164. Bábsütőminta, Sellye, 48,3 × 20 cm
165. Bábsütőminta, Szigetvár, 16,8 × 15,9 × 4,9 cm
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166. Bábsütőminta, Bóly, 38 × 30,6 cm
167. Bábsütőminta, Pécs, 21,9 × 17 cm
168. Bábsütőminta, Sellye, 45,5 × 26 cm
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169. Kékfestőminta, Sellye, 19 sz. első fele, 19,3 × 16,5 cm
170. Kékfestő-nyomóminta, Mohács, 28,1 × 5 × 5 cm
171. Nyomódúc, Újpetre, 18,8 × 12,5 × 5,2 cm
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172. Kegykép, Liptód, 12,2 × 10 cm
173. Házi áldás, Pécs, 15 × 12 cm
174. Offeröntőforma, Pécsvárad, id. Schmidt Lajos, 1880-as
évek, 10,2 × 12 × 4,5 cm
175. Offerforma, Pécs, 8,5 × 8,7 × 2,3 cm
176. Szentkép, Véménd, 74,5 × 87,6 × 11,3 cm
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SZELLEMI ÖRÖKSÉG:
NÉPI VALLÁSOSSÁG

KÉKFESTŐMESTERSÉG
A kékfestőkelme használata egykor jelentős szerepet játszott
a népviselet differenciálódásában, valamint lakástextilként
való használata is igen elterjedt volt a népi kultúrában. A hagyományos kékfestőkelme kék alapon fehér mintás. A kékfestőmesterek fa- vagy fémformákkal fehér textilre nyomtak
pácokkal vegyített szigetelőanyagot, majd indigós festőfürdőben áztatták az anyagot, amely ezután száradás közben az
oxidálódó indigótól kapta jellegzetes kék színét. Száradás után
kénsavas-sósavas fürdőben lemaratták a fedőanyagot, és előtűnt
a fehér minta kék háttérben. A JPM Néprajzi Osztályának
gyűjteményében mintegy 500 darab, a mintázáshoz használt
ún. nyomódúc található, amelyek a népi kékfestőmesterség
változatos mintakincséről tanúskodnak.

Amint az az egész magyar nyelvterületen jellemző volt, a baranyai néprajzi csoportok körében is jelentős szerepet töltött
be a vallás, normaadó és szabályozó jelleggel a hétköznapi élet
folyását is meghatározta. Nem volt olyan szegmense az emberi
életnek, amelyre ne kérték volna a falusi társadalom tagjai az égiek áldását, a munka, az ünnep egyaránt imádsággal kezdődött,
s a csecsemőket is születésüktől kezdve szakrális biztonságban
igyekeztek tudni. Ennek a népi vallásosságnak voltak eszközei
a szentképek, üvegképek, a magánáhítat tárgyai, a hétköznapi
vallási szokások kegytárgyai (üvegképek, szentképek, offerek,
gyűdi öltöztetős Mária stb.).
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177. Busóbuzogány, Mohács, 123 cm • Busókard, Mohács,
1900 körül, 84 × 5,2 cm
178. Kereplő, Mohács, 31,5 × 31 cm
179. Busómaszk, Mohács, 1957 • 43 × 17,5 × 7,5 cm

NÉPSZOKÁSOK
A naptári és egyházi ünnepekhez kapcsolódó népszokások Baranyában is igen változatos képet mutatnak. A legismertebb magyarországi népszokássá mára a mohácsi busójárás vált, amelynek tárgyi kellékei a Néprajzi Osztály gyűjteményében szép
számban megtalálhatóak. A legjellegzetesebb tárgy e csoportban a busómaszk, amelyet kifejezetten e télűző farsangi szokás
kedvéért faragtak – s faragnak ma is.
A baranyai népcsoportok jeles napokhoz fűződő szokásaihoz kapcsolódtak egyfelől a hétköznapi élet használati tárgyai,
amelyeket ünnepi alkalmakkor a szokásostól eltérő funkcióban
használtak, másrészt olyan tárgyak, amelyeket kifejezetten egyegy szokás eszközeként készítettek. A hétköznapiból alkalmivá emelt tárgyak közé tartoznak a busójárás egyes eszközei is,
mint a kolomp vagy a kereplő, amelyek farsangkor a gonoszűző
zajcsapás kellékei, vagy a vesszőből font korbács, amely például az aprószenteki korbácsolás során egészségvarázsló szerepet
kapott. Speciális, szokáshoz kapcsolódó tárgy a már említett
busómaszk, de ide sorolhatjuk a húsvétra készített hímes tojásokat vagy a karácsonyi időszak háromkirály-járás szokásának
kellékét, a karácsonyi csillagot is.
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180. Hímes tojás, Pécs, Békés Lajosné, 1995
181. Aprószenteki korbács, Kaposszekcső, Gothár János,
1955 • 70 cm
182. Busóbaba (Famatyi), Mohács, 56 × 17 × 11,7 cm
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183. Szántalpas hombár, Mohács, 1850, 2,8 × 2,2 × 2,6 m
184. Dél-dunántúli talpas kamra

185. Az „Ormánsági házbelső” füstöskonyhája
186. Enteriőrrészlet az „Ormánsági házbelső” kamrájáról
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Külön kiállítási egységet alkotva megtekinthető a múzeumban egy ormánsági házbelső-rekonstrukció is, amely egy Dráva menti, ormánsági református család kamráját, füstöskonyháját és tisztaszobáját, ezen keresztül pedig az erre a vidékre
jellemző népi építészeti stílust mutatja be. Az ormánsági lakóház talpfákra épült, döngölt padlójú vályogház, a református
területek sajátosabb egyszerű berendezésével, amelynek kiemelt
darabja a Dél-Dunántúl egészén elterjedt ácsolt láda, a „szökröny”. A tisztaszobában a szökröny eredeti funkciójában, ruhatárolásra szolgáló bútorként, a kamrában egy kopottabb darab
pedig lisztes ládaként szerepel – utalva a beosztó, újrafelhasználó, takarékoskodó paraszti mentalitásra. A ház legfontosabb
és egyben legnagyobb helyisége a kamra, amely az egykori
nagycsalád élelmiszer-tárolását biztosította. A füstöskonyha
különlegessége, hogy kémény híján a tüzelőberendezések
füstje a padlásnyíláson keresztül távozott.

ÉPÍTETT EMLÉKEK
NÉPI ÉPÍTÉSZET
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A pécsi Néprajzi Múzeum udvara eredeti gazdasági épületekkel
és eszközökkel egyfajta „miniskanzenként” fogadja a látogatókat, a baranyai népi építészet jellegzetes talpas építkezésének
egy szeletét mutatja be a zsúptetős talpas kamra és a paticsfalú,
egykor gabonatárolásra használt szántalpas hombár. Az épületek mellett a paraszti háztartások egyszerű őrlőeszköze, a kézimalom is megtalálható itt. A kézimalom használatát az írásos
források már a 11. században dokumentálják, de a kézimalmos
őrlés még a 20. század során is fontos szerepet töltött be sok
helyütt, s nemcsak az állatoknak való eleség darálására, de az
emberi élelmezésre szánt gabonafélék őrlésére is használták.
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