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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Az Országos találkozó idıpontjának novemberre  történt áthelyezése a várt 
eredményt hozta, hétrıl-hétre (haladó hagyományainkhoz híven jóval a 
jelentkezési határidı után) újabb és újabb jelentkezési lapokat, majd a találkozó 
idejéhez közeledve néhány lemondó levelet hozott a posta. 
 
A november 17-dikére tervezett autóbuszos tanulmányi kirándulás elızetes 
útvonalbejárása során már körvonalazódott, hogy Kapitány Orsolya elnökségi 
tagunk, regionális képviselı egy igen gazdag programot állított össze. 
Kétségünk csak az idıjárással kapcsolatban volt, ez a félelmünk a találkozó 
végén valósággá vált, az éjszaka esett harminc centiméteres hó egy 
túlélıgyakorlat izgalmával lepte meg a távozó résztvevıket vasárnap reggel. 
 
Jó volt a találkozók „törzsgárda” tagjait ismét együtt látni. Örömünkre szolgált, 
hogy sok új arc is megjelent a találkozónak otthont adó mecseknádasdi 
Kultúrcentrum hangulatos, barátságos épületében. Mozgalmunk sikerének 
könyvelhettük el, hogy a német nemzetiségi tájházak népes családja egy húsz 
fıs delegációval képviseltette magát. 
 
Megtisztelı volt rangos elıadóink sora: Dr Andrásfalvy Bertalan professzor 
úrtól Sisa Béla programigazgatón (KÖH) át Dr Bereczki Ibolya fıigaz-
gatóhelyettes asszonyig. Osztatlan sikert aratott Dr Vígh Annamária 
fıosztályvezetı asszony (OKM) 2008. évi tervekkel kapcsolatos bejelentése, és 
a jelenlévı szövetségi tagoknak átadott „Tájházi Tudástár” címő CD romja. Az 
FVM képviseletében megjelent és elıadást tartó Dr Bodnár Éva EU-s pályázati 
lehetıségekkel kapcsolatos biztató szavai nagy lehetıséget sejtetnek tájházaink 
megújítására, bár tudjuk, hogy az ördög a részletekben rejtızik, így a sikeres 
pályázás csak megfelelı, idıben végzett elıkészítés után várható.  
 
A szakmai elıadások után bemutatkozó tájházak vezetıi megerısítették azt a 
hitünket, hogy a tájház-ügy a Szövetség 2002-évi megalakulása óta minıségi 
változáson megy keresztül, a házak jelentıs része közelít a 21. század elvá-
rásaihoz, a múlt emlékeinek méltó körülmények közötti bemutatása egyre több 
helyen váltja ki a látogatók elismerését és szimpátiáját. 
 
Jósvafı, 2007. november   
 

Szablyár Péter 
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V. Országos Találkozó 
Mecseknádasd – 2007. november 15-18. 

 
A találkozó szakmai napján összesen 104 fı, a rendezvényen 86 regisztrált 
résztvevı jelent meg. Részt vett a teljes Felügyelı Bizottság (Dr Vígh 
Annamária, Dr Bereczki Ibolya, Sisa Béla), az elnökségi tagok közül (H. Majnár 
Márti, Kapitány Orsolya, Gyanó Szilvia, Nagyné Bısze Katalin, Horváth Attila, 
Szonda István) 
November 15-én délután 16.00 órától mőködött a regisztráció, ezen a napon a 
résztvevık 40 %-a érkezett meg. 
November 16-án 9.15-kor kezdıdött a szakmai nap, Dr Füzes Endre 
köszöntötte a résztvevıket, majd átadta a szót Kófiás Endre úrnak, a helyi 
ÁMK igazgatójának, aki a település és az Önkormányzat nevében köszöntötte a 
találkozó résztvevıit. Ezt követıen Dr Füzes Endre elnökünk ismertette az „Év 
tájháza” pályázat eredményét, ismertette a gyıztes Kiskırösi Szlovák Tájház, ill. 
a pályázó Kenesei Tájház pályázataival kapcsolatos bíráló bizottsági 
állásfoglalásokat (lásd késıbb), majd átadta az „Év tájháza” díjat Dr Kispálné 
Lucza Ilonának, az Intézmény igazgatójának, aki rövid köszönı szavakkal 
válaszolt. 
Szablyár Péter Szövetséggel kapcsolatos tájékoztatóját az alakuláskor 
megfogalmazott célok elmúlt öt év során történt teljesülése értékelésével, és az 
„örökségvédelem” általános megítélésével, a civil szervezetek helyzetével 
kapcsolatos helyzet bemutatásával egészítette ki. 
Zentai Tünde – a Dél-Dunántúli festett templomokat  bemutató elıadását a 
pécsi Pro Pannónia Könyvkiadó igazgatójának – Szirtes Gábornak 
könyvbemutatója követte, melynek középpontjában Zentai Tünde munkássága 
és „Adorjás” címő új könyvének bemutatása állt. 
 
A kávészünet után Dobosyné Antal Anna (KÖH) a Dél-dunántúli terület 
fachwerk épületeinek korszakolását és jellegzetességeit tárta a hallgatóság elé 
nagyszámú képi illusztrációval, majd Dr Szıts Zoltán  (Völgységi Múzeum) 
adott tájékoztatást a bonyhádi kistérség tájházainak összefogásáról, melynek 
szervezését a Múzeum vállalta magára. 
 
Dr Bodnár Éva – az FVM tanácsosa az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program lehetıségeit vázolta, kiemelve a tájházakkal kapcsolatos lehetıségeket, 
preferált területeket. Dr Vígh Annamária – fıov. OKM – a tájházak elıtt álló 
2008. évi megújulási lehetıségekrıl, a tájházak minıségbiztosítási rendszere 
kidolgozásának helyzetérıl adott átfogó tájékoztatást. Dr Bereczki Ibolya – 
fıigh. SZNM – a kiadásukban megjelent – Berényi Mariann által szerkesztett 
Tájházi Tudástár c. CD-ROM-ot mutatta be, melybıl a jelenlévı szövetségi 
tagok a helyszínen egy-egy példányt kaptak. 
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A Kultúrcentrum földszinti nagytermében elfogyasztott közös ebéd után – 
melynek gasztronómiai színvonalát az albertirsai tájház (Kovács Károlyné) 
munkatársai által ideszállított nyitott könyv alakú jubileumi torta növelte – 
folytatódtak az elıadások. Dr Andrásfalvy Bertalan (Prof. Emeritus ) „Dél-
Dunántúl soknemzetiségő népe és utódaik öröksége” címő, számtalan új 
információt és megközelítést tartalmazó elıadása következett, majd Sisa Béla – 
programigazgató, KÖH – adott tájékoztatást a népi építészeti emlékek teljeskörő 
felújításának eredményeirıl és a program pillanatnyi állásáról. Végezetül Dr 
Bereczki Ibolya (fıigh. SZNM) elıadása zárta a sort a tájházak új típusú 
múzeumi ismeretközvetítı szerepérıl, ennek feltételeirıl,  példákkal illusztrálva. 
 
A szakmai napot tájházak bemutatkozása zárta, ennek keretében az orfői 
(Serényi Ákos), vértesszılısi (Persikné Szabó Katalin), gyomaendrıdi 
(Szonda István), dunapataji (Schill Tamás), perıcsényi (Pásztor Csaba), 
bátaszéki (Partiné Harcsa Magdolna), budaırsi (Kovács Veronika) és cigándi 
(Csáki Balázsné) tájházak helyzetének, problémáinak és sikereinek ismertetését 
vetített képek tették teljessé.  
 
Az estebédet kötetlen beszélgetés követte, majd nyolc órától a Mecseknádasdi 
Néptánc Együttes közel egy órás bemutatójában gyönyörködhettek a 
résztvevık. Az esti programot a Jósva Kvintett képviseletében Szablyár Péter 
„Pajzán históriák” címő vajdasági parsztdekameron összeállítása zárta. 
 
November 17-én (szombat) autóbuszos kirándulásra indultunk a környék 
tájházainak és mőhelyeinek megtekintésére. A sort a mecseknádasdi tájházban 
kezdtük, ahol a házat berendezı Lantosné Dr Imre Mária mutatta be. Innen 
Hidasra utaztunk, ahol a tájházat kezelı alapítvány hölgytagjainak lenyőgözı 
választékú süteménykínálata és a polgármester úr kedves köszöntıje fogadta a 
társaságot, majd Videcz Ferencné kalauzolta a társaságot. Az ófalui tájházban 
ismét Imre Mária mutatta be a házat, majd elsétáltunk a Pausch család 
faesztergályos mőhelyébe, ahol az idıs mester és unokája fogadott.  
 
Innen Bólyba utaztunk, ahol az ebéd elfogyasztása után az állandó néprajzi 
kiállítást tekintettük meg, ahol a polgármester úr is köszöntötte a találkozó 
résztvevıit, majd Imre Mária kalauzolt az általa rendezett, igen látványos és 
tartalmas kiállításon. Következı állomásunk a nagynyárádi Sárdi János 
kékfestı mőhelye volt, majd Zengıvárkonyba utaztunk, ahol Töttös Sándor – a 
népmővészet mestere – fogadott minket a tájház, ill. a Tojásmúzeum kertjében. 
A Szalma-Kincs-Tár  különleges győjteményének megcsodálása után a település 
református temp-lomához sétáltunk fel, ahol a tiszteletes ismertetıje után Slavik 
Alexandra orgonajátékában gyönyörködhettünk, majd a Fülep Lajos 
emlékszobában zárult a program. 
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Mecseknádasdra visszatérve egy esti pinceprogram, csülökvacsora és borkóstoló 
zárta a találkozót, igen kellemes hangulatban. 
 
Vasárnap reggel – egy túlélıgyakorlat részeként – kiástuk autóinkat az éjszaka 
lehullott 30 centis hólepel alól és hazautaztunk. 
 
A találkozó megszervezésében oroszlán részt vállaló Kapitány Orsolyát külön 
köszönet illeti, melynek a résztvevık nagy tapssal adtak hangot a hazatérı 
autóbuszban. 
 

 
 
 

 
 

A találkozónak helyet adó Kultúrcentrum 
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Mozaikok a találkozóról 
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Magyarországi Tájházak Szövetsége 
V. Országos Találkozó – Mecseknádasd -  2007. november 15-18. 

 

P R O G R A M 
 

2007. november 15. (csütörtök) - Mecsekndasd 
16.00 -             Regisztráció, szálláshelyek elfoglalása, baráti találkozó a Kultur-centrumban 
 

2007. november 16. (péntek) - Mővelıdési Ház  
8.00 - 9.15  Regisztráció 
9.15 - 9.30.  Elnöki megnyitó - az „Év tájháza” díj átadása (Dr Füzes Endre elnök) 
9.30 - 9.40 Kófiás Endre - a helyi ÁMK igazgatójának köszöntıje 
 
Elıadóülés  MÚLTUNK – JELENÜNK  - Levezetı elnök: Dr Füzes Endre  
 
9.40 - 13.00 Szablyár Péter: Tájékoztató a Szövetség helyzetérıl 
    Zentai Tünde (SZNM): Kincseink: festett templomok a Dél-Dunántúlon 

   Könyvbemutató – Pro Pannónia Kiadó – Szirtes Gábor igazgató 

  
Közben 11.00 � Kávészünet 
    Dobosyné Antal Anna (KÖH): Fachwerk a Schwäbische Türkei területén 

Szıts Zoltán (Völgységi Múzeum): Modell értékő összefogás a bonyhádi  
kistérségben 
Dr. Bodnár Éva (FVM): A vidékfejlesztés lehetıségei az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programban 
Dr Vígh Annamária (fıov. OKM): Tájházi alternatívák a hazai közgyőjte-
mény-hálózatban 
Dr Bereczki Ibolya: Tájházi Tudástár címő CD-ROM bemutatása (kiadó: 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum) 
 

13.00 - 14.00   � Ebéd (a Kultúrcentrumban) 
 
14.30 - 17.00 JÖVİNK –Levezetı elnök:Tné Dr Bereczki Ibolya fıigazgatóh. (SZNM) 
 Prof. Andrásfalvy Bertalan: Dél-Dunántúl soknemzetiségő népe és utódaik 

öröksége  
Tné Dr Bereczki Ilona  (SZNM): A tájházak - az új típusú múzeumi ismeret-
közvetítés színterei. 

 Sisa Béla (KÖH): Népi mőemlékek fenntarthatóságának feltételei, lehetıségei 
 „Házunk tája – tájunk háza” : Tájházaink bemutatkozása: (Orfő, 

Vértesszılıs, Gyomaendrıd, Dunapataj, Perıcsény, Bátaszék, Budaırs, 
Cigánd 

18.00 – 20.00    � Vacsora, majd baráti találkozó a Kultur-centrumban 
20.00 -  Esti kulturális program (a Mecseknádasdi Néptánc Együttes fellépése) 

☺☺☺☺ Pajzán históriák a Vajdaságból – Válogatás a Kárpát-medence paraszt-
dekameronjaiból (a Jósva-kvintett képviseletében Szablyár Péter)  

 

2007. november 17. (szombat) - Autóbuszos szakmai kirándulás  a környék tájházaiba 
7.30 - 8.30  Reggeli  
8.30 - 17.30      � Mecseknádasd, Hidas (tájház), Ófalu (tájház), Bóly (állandó néprajzi kiállítás), 

„Malom”,  ebéd a Vigadó étteremben; Nagynyárád (Sárdi János kékfestı 
mőhelye);  Zengıvárkony (Filep Lajos emlékszoba, Tojásmúzeum, 
Szalmamúzeum, Tájház) , Mecseknádasd 

19.00 -            � Vacsora pincében, borkóstolással, baráti találkozó Mecseknádasdon 
 
2007. november 18. (vasárnap) - hazautazás (fakultatív programok a környéken )  
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„Év tájháza 2007” 
- Dr Füzes Endre - 

 
A pályázati kiírásban megadott határidıig 2 pályamő érkezett, a kenesei és a 
kiskırösi szlovák tájháztól. Az elnökség a Dr Füzes Endre, Kapitány Orsolya, 
Kovács Edina és Szablyár Péter elnökségi tagokból álló bizottságot küldött ki, 
akik 2007. október 4-én mindkét pályázó házat felkeresték és a bírálati 
szempontok figyelembevételével úgy döntöttek, hogy az „Év tájháza 2007” díjat 
a 
 

Kiskırösi Szlovák Tájház 
 

nyerte el. A bizottság indoklását Dr Füzes Endre elnök foglalta össze, melyet az 
V. Országos Találkozó nyitó ülésén ismertetett 2007. november 16-án az 
alábbiak szerint: 
 
A Kiskırösi Szlovák Tájház a Petıfi Szülıháza és Emlékmúzeum 
tagintézményeként mőködik Kiskırös Város Önkormányzata fenntartásában, és 
a három intézmény múzeumi egységet alkot, mely 2004-ben az „Év Múzeuma” 
címet is elnyerte. A tájház 1977-ben kapott múzeumi mőködési engedélyt. 
 

 
 

A kiskırösi Szlovák Tájház utcai homlokzata 
 

A tájház épülete és berendezése a 18. század elején a Felvidékrıl ide telepített 
szlovák népesség 19-20. századi életkörülményeit, kultúrájának maradandó 
elemeit, összetevıit ırzi. A ház építészetileg hitelesen helyreállított, berendezése 
átgondoltan épült fel szakértık közremőködésével. A ház enteriırjei egy 
középparaszti életvitelő család tárgyi világát jeleníti meg, igen meggyızı 
elrendezésben. A ház és a berendezés mintaszerően karbantartott, az 
Önkormányzat és a LEGÁTUM KHT. rendszeres támogatása nemcsak a 
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mőködtetését biztosítja, hanem jelentısebb karbantartásra és beruházásra is sor 
kerülhetett. A „Tengertánc” program keretében az épület padlófőtését és ezéltal 
folyamatos temperálását is megoldották. A tárgyak leltározottak, restaurálásuk 
azonban még nem megoldott. 
 
A Szlovák Tájház anyaintézetével együtt szorosan beépült Kiskırös város 
kulturális életébe, és az idegenforgalomnak is meghatározó tényezıje. 
Népszerősítését háromnyelvő katalógus, szórólapok, térképek és képes 
levelezılapok szolgálják. A tájház kulturális programjai jelentısek, a „Szlovák 
lakodalom” c. programhoz tartalmas kiadvány és CD is készült. A tájház 
tudatosan szolgálja  szlovák hagyományok megırzését és felelevenítését az ok-
tatási intézményekkel együttmőködve. Az „alkotó udvar” c. program a hagyo-
mányos kézmővesség és háziipar felújítását szolgálja. 
 
A Tájház Szövetség zsőrije a fenti tapasztalatok alapján egyhangúlag a kiskırösi 
Szlovák Tájháznak ítélte az „Év tájháza 2007” címet és a vele járó 100e Ft-t. 
 

 
 

A kenesei tájház 
 

A balatonkenesei – helyi önkormányzat fenntartásában mőködtetett – tájház 
védett épületét az Országos Mőemléki Felügyelıség állította helyre, a 
berendezett tájház 1991-ben nyílt meg. A házban Vér Lászlóné és Lecskés 
József pedagógusok és tanítványaik hallatlan értékes tárgyi és dokumentációs  
kollekciót győjtöttek össze. A Balaton-felvidékre jellemzı stílusú, náddal fedett, 
tornácos épület kifogástalanul helyreállított, berendezése azonban inkább 
helytörténeti győjteményre és kiállításra emlékeztet, amennyiben a község 
történetére vonatkozó tárgyakat és iratokat az egykori tiszta szoba vitrinjeiben 
állították ki. A többi helyiségben a házban élt családot körülvevı tárgyakat 
állítottak ki, nem annyira a hagyományos elrendezésben, mint inkább 
kiállításszerően.  
 
A ritkaságokat is tartalmazó kollekció összegyőjtése, a berendezık igyekezete és 
elkötelezettsége azonban tiszteletet érdemel. Talán egy külön kialakított 
helytörténeti múzeum lehetıvé teszi a „tiszta profilú” tájház berendezését. 
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Az idei ısz szövetségi programjai 
 

    TÁJHÁZI MŐHELY 2007/4       

2007. október 12. péntek 
 

Textíliák győjtése, restaurálása, tárolása 
 

 
Program 
 
9.45   Regisztráció 
 
10.00- 11.00 Dr Balázs Kovács Sándor - Kapitány Orsolya: Tolna 

és Somogy megye népi textilkultúrája 
 
11.00-11.30 Marton Klára (textilrestaurátor): A tájházakban tárolt 

és kiállított textilek kezelése 
 
11.30-12.00 Kapitány Orsolya-Simon Andrea: Állományvédelmi 

szempontok érvényesítése a Rippl-Rónai   Múzeum 
néprajzi textilraktárának kialakításakor                   

 

12.00 – 13.00 A Bátai Tájház és  textilgyőjteményének 
megtekintése 

 

13.00 – 14.00 Ebéd 
 

14.00 – Báta nevezetességeinek megtekintése (Szent Vér 
templom, Bátai Fazekasház) 

 
A képzés helyszíne : Bátai Tájház (Báta, Fı utca 86.)  

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége, a megyei múzeumok 

igazgatóságai  és a Bátai Tájház 
közös továbbképzési programja
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  Dél-Alföldi Regionális Tájház Találkozó     

2007. október 19. (péntek) 
 

Program:  
 

10.00  Köszöntıt mond Dankó Béla Kondoros polgármestere 
10.15  Szablyár Péter : Tájházszövetség – célok - lehetıségek 
10.30   dr. Ozsváth Gábor PhD. néprajzkutató: A hódmezı-

vásárhelyi Tájház megújulása 
10.50  Nagy László a Sárréti Múzeum igazgatója: A csökmıi 

tájház 
11.10  Szünet 
11.30  Paluska Zoltán Kondoros alpolgármestere: A kondorosi 

tájház bemutatása 
12.00  Ebéd a csárdában 
13.00  A Dél-Alföld népi hangszerei c. kiállítás megnyitója- A 

kiállítást megnyitja: Csete Gyula a mezıberényi Orlai 
Petrik Soma Helytörténeti Győjtemény igazgatója 

13.40  Szonda István néprajzkutató: Kondorosi Csárda Múzeum 
bemutatása, szakmai programjának fejlesztése 

14.00  Kötetlen beszélgetés a régió tájházainak problémáiról 
15.00  Zárszó 
 

A fórum helyszíne: Kondorosi Csárda Múzeum 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége és az Endrıdi Tájház 
közös továbbképzési programja. 
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                   TÁJHÁZI MŐHELY 2007/5              

2007. október 26. (péntek) 
 

Mezıgazdasági eszközök győjtése, rendszerezése, 
felújítása  

 
Program:  
 

10.00  Köszöntıt mond Hegedüsné Majnár Márta É-Magyaror-
szági regionális képviselı 

10.15  Szablyár Péter : Tájházszövetség – célok - lehetıségek 
10.30 Dr. Kemecsi Lajos (SZNM): Az egyik legbonyolultabb 

mezıgazdasági eszközünk – a szekér” 
11.00 Hajdú Ráfis János (ny. győjteményvezetı): „Győjteni csak 

pontosan és szépen…..” 
11.45 Kádár Zoltán  múzeum igazgató (Mezıkövesd): A gépek 

útja a beérkezéstıl a mőködtetı bemutatásig 

12.30 Szakvezetés a Mezıgazdasági Gépmúzeumban - 
konzultáció  

 
13.30 Ebéd a Millenium Étteremben 
 

A fórum helyszíne: Mezıgazdasági Gépmúzeum – Mezıkövesd-
Hadas; Eötvös út 32. 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége és Mezıgazdasági Gépmúzeum 

közös továbbképzési programja. 
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Tájházi Mőhely 2007/6. 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Szentendre 
 

Amikor a kevesebb több  
A kiállítás-rendezés mőhelytitkai 

2007. december 7. 
 

Program 
 

9.45  Regisztráció 
 
10.30-11 A kiállítás-berendezés hagyományos és új eleme, eszközei – 
   Kaján Imre 
11-11.30 Mennyire kiállítás egy tájház – T. Bereczki Ibolya 
11.30-12 Bábuk, feliratok, „leláncolt” tárgyak – Szabó Zsuzsanna 
12-12.30 Teremırtıl a korszerő riasztókig- Mizsányi József 
12.30  EBÉD 
13-13.30     Vezetni vagy „hagyni” a látogatót – Szabó Zsuzsanna 
13.30-14    A kiállítási forgatókönyv és szerepe a megvalósítás során – Sári     

Zsolt 
14-14.30 Egy megvalósult kiállítás „értékelése”- Sári Zsolt 
 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
közös továbbképzési programja 

 
Házigazda:  Szabó Zsuzsanna mb. üzemeltetési igazgató 
További információ:  Szablyár Péter, szinlo@axelero.hu, tel.: 30/5319444 

  sznm@sznm.hu, tel.: 26/502-522, fax: 26/502-502. 
 

����Figyelem!A továbbképzés helyszíne a Skanzen új igazgatósági 
épülete amelyhez az elsı (Tegez utca) buszmegállónál kell leszállni! 

 

EZT  NE  HAGYJA  KI! 
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Tájékoztató 
 

a Kondorosi Csárdában 2007. október 19-én lezajlott Dél-Alföldi Regionális 
Fórumról. 

 
A Fórumra – 25 regisztrált résztvevı jelenlétében – az elızetes programnak 
megfelelıen került sor. Dankó Béla polgármester távollétében Paluska Zoltán 
alpolgármester köszöntötte a megjelente-ket, majd Szablyár Péter tájékoztatója 
következett a Szövetség és tájház-mozgalom helyzetérıl. Dr Ozsváth Gábor 
néprajzkutató (Hódmezıvásárhely) négy vásárhelyi népi építészeti emléket és 
annak sorsát vázolta vetített képes elıadásában. Nagy László igazgató (Sárréti 
Múzeum) a csökmıi tájház létrejöttérıl, létrehozóiról és a győjteményérıl adott 
átfogó képet. Az elıadások sorát egy csárda-vezetés színesítette Szonda István 
vezetésével, szó szerint: a pincétıl a padlásig, igen tanulságos volt! Paluska 
Zoltán alpolgármester a kondorosi tájház múltját, jelenét és remélt jövıjét 
ismertette. A közelben lévı tájházba ebéd után el is látogattunk. A kitőnı ebédet 
és az egész napi vendéglátást és a tanácskozás hangulatos helyszínét a Csárda 
üzemeltetıje, Tímár András biztosította. 
 
A bıséges ebédet a Csárdamúzeumban berendezett „A Dél-Alföld népi 
hangszerei” címő kiállítás megnyitója kö-vette, amelyet Csete Gyula – a mezı-
berényi Orlai Petrics Soma Helytörténeti Győjtemény igazgatója mutatott be, a 
ki-állítást is İ rendezte a megyei múzeumok anyagaiból. Kunkovács László 
etno-fotográfus a csárdamúzeumban lévı fotó-kiállítását mutatta be sajátságos 
hangvételő tárlatvezetéssel. A tanácskozást kötetlen beszélgetés zárta, amelybıl 
kiemelkedett a hunyai helytörténeti és néprajzi győjteményt létrehozó Szabó 
Béla és felesége bemutatkozása és megható önvallomása. 
 
A kitőnı szervezésért és programért köszönet Szonda Istvánnak, a település 
Önkormányzatának és a Csárdát üzemeltetı Tímár András vendéglısnek. 
 

   
 

A Regionális fórum meghitt pillanatai 
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Tájházi Mőhely Mezıkövesden 
 

A Tájházi Mőhely 2007/5. képzési napját a  Mezıgazdasági Gépmúzeum elıadótermében 
tartottunk 13 fı részvételével 2007. november 26-án. 
 
A megjelenteket Hegedüsné Majnár Márti elnökségi tag, regionális képviselı köszöntötte, 
majd Szablyár Péter adott tájékoztatót a Szövetség munkájáról, eredményeirıl, 
programjairól és a pályázati lehetıségekrıl. 
 
Ezt követ Dr Kemecsi Lajos – a SZNM tudományos igazgatója – „Az egyik legbonyolultabb 
mezıgazdasági eszközünk – a szekér” címmel tartotta meg elıadását a tájházakban gyakran 
elıforduló kiállítási tárgyunkról, a kocsiról; ismertetve annak történetét, típusait, szerkezeti 
felépítését, tájegységi jellemzıit. 
 
Hajdu Ráfis János – a Mezıgazdasági Gépgyőjtemény alapítója és volt vezetıje – személyes 
hangvételő elıadásában életútját és győjteményének létrejöttét, fejlesztését tárta elénk 
megnyerı ıszinteséggel, vissza-vissza utalva elıadása címére „Győjteni csak pontosan és 
szépen…..” 
 
Kádár Zoltán múzeumigazgató (Mezıgazdasági Gépgyőjtemény) A gépek útja a 
beérkezéstıl a mőködtetı bemutatásig címmel tartott vetítettképes elıadásában a 
gépgyőjtemény átfogó ismertetése után egy gép esettanulmányán keresztül mutatta be 
munkájukat a gép megtalálásától, megvásárlásán át felújításáig, mőködıképessé tételéig. 
 
Ezt követıen Hajdú Ráfis János és Kádár Zoltán kalauzolta a résztvevıket végig a gazdag 
győjteményen, bemutatva felújítás alatt álló gépeket is, beindítva egy egyhengeres erıgépet, 
majd finom meggyes lepénnyel kínálta meg a társaságot. A számtalan érdeklıdı kérdés 
megválaszolása után a társaság a mezıkövesdi Millenium vendéglıben egy közös ebéd után 
vett búcsút vendéglátóinktól. 
 
A kitőnıen szervezett képzési nap Majnár Márti és a házigazdák körültekintı munkáját 
dicséri, köszönet érte. Nagy kár, hogy többen nem éltek ezzel a lehetıséggel! 
 
     E l ı a d ó i n k 
 

                 
 
      Dr Kemecsi Lajos  Hajdu Ráfis János   Kádár Zoltán 
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Válogatás a Tájházi Mőhelyeken elhangzott 
elıadásokból 

 
Tolna megye népi textilkultúrája 

- Balázs Kovács Sándor –  
Wosinszky Mór Megyei Múzeum - Szekszárd 

 
Szıttes 
 
 Tolna megyében a szövımővészet nagy változatossággal virágzott valaha. 
A magyarlakta falvakban fıként az asszonyok dolga volt nemcsak az ágyi és 
testi fehérnemő megszövése, hanem az ünnepi dísző szıttesholmik készítése is. 
Három különbözı szövımővészet és mesterség rajzolódik ki elıttünk a megye 
területén. A magyar parasztasszonyok, a magyar takácsok és a német takácsok 
külön hagyományozódó formakincse és ízlése. Nem különültek el élesen, 
hatottak egymásra. 
 A Tolna megyei német falvakban már a 19. században sem szıttek az 
asszonyok s csak elvétve egyes helyeken készítettek durvább és egyszerő 
vásznat, de hímes munkát egyáltalán nem. Még azok a német asszonyok sem, 
akik vegyes lakosságú falvakban éltek. Ezzel szemben a szegényebb németek, a 
zsellérek közül nagy számmal tanulták a takácsmesterséget és takácskodtak. 
Ezektıl szerezte be vászonszükségletét a lakosság. A német takácsok nagyobb 
része azonban nem csak ebbıl az iparból élt, régebben nem is lépett be a céhbe, 
utóbb pedig nem is váltott iparengedélyt. Nyáron napszámba és részébe járt 
aratni és csak télen ült a szövıszékbe. A németeknél nem is volt sohasem akkora 
becse a díszes vászonholminak, mint a magyaroknál és éppen azért nem is adtak 
rá annyit. 
 Amíg a paraszti háztartásban általában nem kedvelték az olcsóbb gyári 
vásznat, addig a takácsoknak bıven akadt munkájuk. Az abroszok, törölközık, 
párnák, lepedık, nıi és férfiingek, bıgatyák, kötények, pendelyek, de még a 
zsákok alapanyaga is a takácsok keze alól került ki. Az abroszokat, 
törölközıkendıket, párnákat, lepedıvégeket "forgatásos hímmel" piros vagy 
többszínő szıttesmintával díszítették. A többi iparoslegényhez hasonlóan 
mesterségük elsajátítása érdekében kötelezı volt számukra az un. vándorlás. 
Úgy ismerték meg az ország különbözı vidékein kedvelt mintákat. A 
takácsoknak mintakönyvük volt. Ebbe nemcsak legkedveltebb mintáikat 
jegyezték fel, hanem a szövıszék felállításának pontos menetét is. A takácsok 
mintakönyvei apáról fiúra öröklıdtek. Mindegyikben volt néhány üres vagy 
kézzel berajzolt kockás lap. Ide jegyezték fel a munkájuk során kialakult vagy a 
mástól ellesett mintákat. 
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 A takácsmesterek Tolna megyében sem jártak vásározni. Úgy is volt 
bıven munkájuk. A híresebb mesterekhez a környezı községekbıl is hozták a 
szınivalót. Az elsı világháború után az olcsó gyári vásznak, gyolcsok egyre 
jobban elterjedtek a paraszti háztartásban. A takácsoknak fokozatosan kevesebb 
lett a munkájuk és a takácsmesterség fokozatosan országszerte megszőnt. 
Elsorvadásában a gyáripar kialakulásán kívül jelentıs szerepe volt a paraszti 
háziipar elterjedésének is. A képzett takácsok mellett a fonás és szövés házi 
gyakorlata tulajdonképpen mindig megvolt. Pl. A 19. és 20.század fordulója 
körül kezdtek el a sióagárdi asszonyok is hímesen szıni, és egyaránt tanultak az 
agárdi takácsmestertıl és a sárközi asszonyoktól. Az agárdi asszonyok kezén 
azonban egy új, sem a sárközivel, sem a takácsok munkájával össze nem 
téveszthetı, sajátosan helyi mővészet alakult ki. 
 Volt egy átmeneti idıszak - vidékenként eltérı idıben - amikor a 
parasztasszonyok csak fontak, de nem szıttek, mint pl. Kölesden, ahol a kendert 
megtermelték, feldolgozták, de a szövés munkáját takácsokra bízták, akik csak 
télen dolgoztak. A takácsmester Kalaznóról járt át, figyelemmel kísérve, hogy 
mikor fejezıdik be a kender fonása. A megrendelık odaadták a szınivalót. A 
pamutfonálról a mester gondoskodott. Fıképpen szakajtóruhákat, abroszt, 
komatálra való díszkendıt, különféle törölközıket rendeltek. A köznapló és 
ünnepi használat szerint a mintázás egyszerő és összetettebb csíkritmusból állt 
piros pamutfonallal díszítve. Kedvelték a rozmaringos mintát is. 
 A Kapos-mentén az Eszterházy hitbizotmány valamennyi gazdasága 
termesztett lent és kendert. Feldolgozásukat saját kendergyárukban végezték. A 
parasztság Attalán és környékén csak kendert termesztett, lent nem. A 
vászonnak igen nagy jelentısége volt a paraszti életben, a megfont fonalat 
kizárólag a takácsok szıtték meg. A kendervásznak, a félpamutos vásznak 
mintázata általában egyszerő, de kedvelték a mintásat is, amelyet csak a 
különleges ügyességgel megáldott hímes takácsok tudták elkészíteni. Ezek a 
takácsok sem voltak céhekbe tartozók vagy iparos mesteremberek. Mindannyian 
téli elfoglaltságnak tekintették a szövést. Munkadíjként mindent elfogadtak: 
pénzt, gabonaféléket, kukoricát, ölfát stb. 
 A takácsok különbözı minıségő vásznakat szıttek: a kendervászon vagy 
parasztvászon kétféle minıségő volt, a fejkenderbıl készült a háztartáshoz és az 
öltözködéshez szükséges vászonnemő, a kóckenderbıl font vastagabb szálú 
fonalból a gazdálkodáshoz használatos vastagabb szálú vászon: a gazhordó és a 
takarmánypokróc, a szalmazsák, a tutyitalp, a kapcatalp, a termények tárolását 
szolgáló sávolyszövéső zsákok: liszt, korpa, búza tárolására. A félpamutos 
vászon, hétköznapi használatra való kendıfélék, abroszok, vászontarisznya, 
öltözködést szolgáló ruhafélék. A pamutos vászon az ünnepre való kendıfélék, 
abroszok, kosárra való "hímös" textilek, kendık, ünneplı vászonruhák. 
Egyszerő csíkrendszerrel díszítettek az elıruhák (konyharuha, szalvéta, 
szakajtóruha), a kendık (törölközıkendı, díszkendı), vékára való kendık 
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(vékatakaró, kosártakaró), abroszok, párnavégek, melyek közül a vékára való 
kendık és a párnahuzatok közül számos a gazdag szedettes díszítmény. 
 Zombán az 1900-as években a kender megtermelése és a fonáshoz való 
elıkészítése fıképpen az asszonyok feladata volt. Zombára Felsınánáról jártak 
át a szövéshez értı szegényebb emberek, ezek nem voltak hivatásos takácsok. A 
20. század fordulójától kezdıdıen helyben is foglalkoztak az ügyes kező férfiak 
szövéssel, ha anyagi helyzetük ezt megkívánta: pl. a "bocskortalpnak" valót 
(pacsker) is ık szıtték meg. Szakályban is a megtermesztett, feldolgozott 
kendert a Felsınánáról, Murgáról rendszeresen átjáró takácsok vállalták fel 
szövésre. 
 A betelepült németek viseletüket megırizték, a háztartáshoz és az 
öltözködéshez szükséges szıtteseket maguk állították elı. Gyönkön és 
környékén a kender termesztése, feldolgozása a fonásig az asszonyok, a szövés a 
férfiak feladata volt. A szegényebb körülmények között élık mind értettek a 
sima vászonszövéshez. A kontárok mellett szinte minden faluban volt egy-egy 
takács, aki kiválóan gyakorolta a mintás szövést.  
 Tolna megye, így a Sárköz is a Dunántúlnak ahhoz a területéhez tartozott, 
ahol a 18. században viszonylag sok takács dolgozott, így a paraszti 
gazdaságokban nagy mennyiségben termesztettek kendert és lent, ennek 
bizonyos hányadát, a takácsokkal szövették meg. A 19. század második felében 
már egyetlenegy takács sem dolgozott a sárközi falvakban, de a helyiek 
emlékeztek rá, hogy a mívesebb szıtteseket, a masinás ágyat a takácsoktól 
vásárolták, leginkább Szekszárdon és a bajai vásáron. (Masinás ágynak nevezték 
a takácsszövıszéken, "masinán" készült ágyhuzatokat.) Szekszárdon sávolos és 
cifraszövı takácsok mőködtek, akik egymás technikai fogásait sem 
alkalmazhatták. A sávolosok vörös csíkokkal, sávolykötéses derékaljhuzatokat 
szıttek, akár a bajaiak, míg a cifraszövık vánkos-és párnacihákat. (Ez utóbbi 
kétszeles, csak vetett ágyra használatos, takarózásra alkalmatlan keskeny 
dunyhahuzatot jelöl. A párna a Sárközben késıbb is dunyhát jelentett.)  
 A 18. század eleji limitációk utalnak a feldolgozandó alapanyagra. Ez 
zömében kender és len lehetett, amelyet már fonallá megdolgozva kapott a 
takács a megrendelıtıl. A század vége felé a pamut is jelen volt a Tolna megyei 
szıttesekben. Zombán 1796-ban pl. két leltár is említésre méltónak tartja a 
"vörös pamukkal szövött" párnát és abroszt, és a "pamukkal szövött törülközı 
kendıt", mint értékesebb hagyatéki tételt. A 19. század eleji inventáriumokban 
pedig egyre sőrőbb a pamut megjelenése. A szekszárdi Móricz Anna 1819-ben 
összeírt ingóságainak leltárában pl. az értékesebb holmi között "Pamukos 
dunyha 1, Pamukos vászon 3, Pamukos párna 2, Pamukos törülközı kendı 1" 
szerepelt. A korabeli takácsárszabások azonban csak "közönséges" és "vékony" 
minıségő "Kenderszálról" és "lenszálról" szólnak. A pamutot ami csak az 
"engedélyezett szabad kereskedelem révén jutott a magyar piacra" - úgy tőnik, 
kevéssé kedvelték még a 19. század végén is, amikor pedig a kender- és lenfonal 
hiánya már jelentkezett. Antal Mátyás szekszárdi takácsmester szerint ebben az 



Tájházi Hírlevél – 2007. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

idıben a móri és szegedi lenbıl szıtték szívesen a fehér portékát. Említésre 
méltó tényként maradt fenn, hogy a kapospulai takács hajlandó volt 
pamutosvásznat is szıni. (A Kaposmentén a finom szálakender volt a takácsok 
kedvelt alapanyaga. Idıvel azonban egyre több takács volt kénytelen a boltban 
vett pamutot is elfogadni, amibıl paraszt- vagy simavásznat, sıt hímeset is 
szıttek.)  
 A sárköziek azonban nem alkudtak meg a bolti pamuttal. A decsiek 
továbbra is saját kenderüket szövették meg, amibıl a takácsok "uan vastagot  
szüttek, mintha zsák lött vóna. Mink nem tudtunk uan zsákot sem szőni mint a 
takács. Nahát akkor párnát se tudtunk uant szőni." Babus Jolán szerint is a 
szekszárdi takácsok mindvégig csak "házi fonálból szıttek, amikor a 
polgárosodás folytán kevesebbedtek a fonóházak, fonál hiány miatt munkájuk is 
gyérült, mert a szekszárdi polgár a pamutvásznat nem vette tılük, csak a 
kendervásznat, kékfestınek is azt festették, otthon és szılıben csak azt 
használták."  
 A Sárközben megmaradt szıttesek kötéstípusait vizsgálva látjuk, hogy a 
takácsok a vászonkötést és a ripszkötést alkalmazták, amelyet itt duplaverésnek, 
neveznek. Használt volt a sávolyosnak több változata is, és meglehetısen ritkán, 
de jelentkezett az atlaszkötés is, itt szatinosnak nevezve.  
 A két szélbıl összevarrt derékaljhuzatok csak sávozottak voltak A 
derékaljakon a fekete vagy sötétkék csak elvétve, rendszerint csak a vörös 
sávokat szegve vagy azokat hangsúlyozva jelent meg. Ritkaságszámba megy, 
hogy a sáv mellett a szedettes mustra peremdísze megjelenik. A szintén 
kétszélbıl összeállított párnahuzatokat, szinte érintkezı sávokban, széles 
szedettes mustrákkal díszítették. Ezek motívumai vagy az egész felületen 
azonosak voltak, vagy hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos sávokban, ritmikusan 
váltakoztak. Az egyszeles vánkosciha díszítményét a vetett ágyon történı 
elhelyezése szerint tervezték meg: a nézı felé helyezett vánkosvég széles 
mustrájáról a hátul lévı hasítékos vég felé, a másik vánkos által amúgy is takart 
felületrészeken, a széles végdíszítménytıl szimmetrikusan a mustrasávok egyre 
szegényedtek és ritkultak. A ravatalra készített, így mindkét végén látható 
vánkoshuzat felületét, értelemszerően, mindkét végén hangsúlyosan díszítették, 
a mustrák a vánkoslap közepe felé szegényedtek. Az ilyen vánkosok hasítéka a 
huzat alulra esı lapjának közepén van. A kétszeles abroszok csupán két 
végükön, vetülékirányban szıtt egysornyi mustrával készültek.   
 A takácsszıtteseken alkalmazott szedett mustrák felépítése 
hozzávetılegesen egységes. A mustra rendszerint egy középen futó, témát 
hordozó hímbıl, motívumból áll, amelyet kétoldalt peremdíszítmény szeg.  
 A takácsok mintái közül a sárköziek a különféle rozettát: a hegyes 
csillagrózsákat és a kerekrózsát, a párosgalambokkal vagy két-, négy 
oszloplábbal, kılábbal kombinált rózsákat kedvelték leginkább. Ritkábban jelent 
meg a szegfős, makkos vagy tulipános csillagrózsa vagy a kockarózsa. Ezeket a 
mintákat a takácsok széles szegısorok, erıteljes ripszsorok közé komponálták, 
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amelyek merevségét szegıhímek, a kölyökhímek lazították fel: a tölgyfalevél és 
az ebbıl darabolt, szerkesztett vízfolyásos és babafejes hímek. A mustra mindig 
vetülékirányú volt.  
 A vetülék leggyakrabban vörös, többszálasan alkalmazott sodratlan 
pamutfonál. Ritkábban fekete vagy sötétkék fonallal hangsúlyozottak egyes 
mintaelemek, a gyászra készített szıttesek színe pedig fekete vagy mélykék. A 
vörös és kék mintázóvetüléket a takácsoknak a környéken nagy számban 
mőködı kékfestık festették meg. Sióagárdon a "forgatásos rakott mőhöz", azaz 
szedett mintákhoz, több színt is használtak, és a "nyers színő alapba fehérrel 
beszıtt minták" ismertek voltak. Ez a színösszeállítás és a fehér házivászon-
ünneplı az öregek és a gyászolók színe volt a Sárközben is még a 18. században, 
a 19. század fordulójáról azonban ilyen szín összeállítású takácsszıttes innen 
már nem ismert. 
 A sárközi parasztszıttesek hírneve már a századfordulótól jelentıs volt. 
Még a 19. század végén is a sárköziek által a ház körüli használatra, gazdasági 
munkákhoz készített vászon még láncában és vetülékében is kender volt. A 
lepedık, finomabb zsákok lánca, vetüléke a csepü javából került ki, míg a 
durvább zsákok anyaga az aljacsepübıl. Ebbıl készültek az erıs bornyomó, 
bortaposó zsákok is. Készítettek viszont "félpamut-vásznakat", aminek 
szálakenderbıl vagy lágyabb szöszbıl font láncába vetették a pamutot. A 
századfordulón szıttek már csak tisztán pamutláncba pamutvetülékkel is, elıbb 
a testi ruhákat, majd abroszokat is. 
 A sárközi asszonyok egyik legnevezetesebb szıttese, a száda, amit 
helyben bíborvászonnak, bodorvászonnak emlegetnek. Ez az erısen sodrott, de 
finom fonalból szıtt vászonféleség, kimosva fodrozódó felületet adott. Ezt a 
felületet - amíg a fonalat maguk fonták - úgy nyerték, hogy a fonalat a 
szokottnál erısebben sodorták. A száda a leheletfinom selyemszádától a vastag 
pamutból készültig számos változatot mutatott. Lehetett csíkos a maga színében, 
nyers-fehér vagy fekete-fehér, de elıfordultak a fehér anyagba beleszıtt fehér 
vagy színes fonallal készült mértani vagy virágelemek is. A sárköziek szerint 
századunk elején, azt a kis lent, amit még termesztettek, a bodorvászon 
szövésére tartották fenn. A száda pamutváltozatával már csak megközelítették az 
egykori bíborvászon minıségét, a "sóti", illetve ennek még finomabb változata, 
"a selyemsóti" pamutfonál csupán batiszt finomságú, de simább felülető szıttest 
eredményezett. A "selyemsótiból" készültek a leheletszerő halotti lepedık is. 
 A pamut megjelenésével a különbözı alapanyagú abroszok szerepében is 
változás állt be. A durvább kendervásznak és a kevert szálúak a hétköznapi, a 
legfinomabbak a karácsonyi asztalra kerültek. Ez utóbbiak a 20. század elején 
már leggyakrabban pamutból készültek. A Sárközben a különféle anyagú és 
mintázatú abroszoknak az öltözködésben is nagy szerepe volt: otthon kötényként 
szolgáltak, s az asszony, ha a házat elhagyta, maga elé is, karjára is abroszt vett. 
A sárpilisi Medveczkiné Könczöl Erzsébetnek 1930-as években édesanyja 
Korsós Erzsébet számára kiállított, ma már töredékes stafírungjában 54 abrosz 
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van, s ennek 80 %-át pamutból szıtték. Az ugyancsak nagy számban készült 
kendık (a tükörtakarónak szıtt, a kosárra valók, a bizonyos alkalmak 
kellékeiként: a kézfogóra, lakodalomra, paszitra készítettek) anyaga szintén 
pamut volt az említett kelengyében. A háztartási textília, törlıruhák, ponyvák, 
zsákok azonban mindaddig, amíg csak szükségesek voltak a sárközi 
gazdaságban, kendervászonból készültek. A ritkás szövéső, a mennyezetes ágyat 
elfüggönyzı szúnyoghálókat régebben szintén durvább kenderfonalból szıtték, 
fehérítetlen kenderfonal és fehér pamutfonalas mintázatú változatuk is ismert.  
 A sárközi parasztszıttesek vászonkötésben készültek. A szıtteseket, 
elsısorban az abroszokat, az egész felületen, egyenletes közökben szıtt, 
vetülékirányú csíkozás borította. Az egyszerő csíkozás mellett kedveltek voltak 
a keskeny, geometrikus elemeket tartalmazó K-ás (K betőhöz hasonló) és rózsás, 
kis rózsás (nem figurális, hanem a kötésbıl adódóan geometrikus) mintasorok, 
mely utóbbiakat apró szedettesnek is neveztek. Ezeket a díszítményeket nem 
nyüst, hanem deszka segítségével szıtték. 
 Az emlékezet megırizte néhány olyan híresebb szövıasszony nevét, akik 
a takács- és parasztszıttest ötvözı sárközi szıttesstílust kialakították: mint az 
alsónyéki Szilasi Éva, decsi Kubránszki Sára, a pilisi Sümegi Mária. 
 Az 1945-46-ban a Tolnában és Baranyában új hazát kapott bukovinai 
székelyek egészen új színt hoztak a megye szövımővészetébe. Még egy-két 
emberöltıvel ezelıtt a székelyek csaknem minden ágyi és testi ruhájukat maguk 
állították elı. Az asszonyok elıbb használtak alsó és felsı ruházatukhoz gyári 
anyagokat, de ágynemőjük teljesen háziszıttes volt a 20. század elejéig, s csak 
azután vásároltak gyolcsból készült németes vagy pilipárnát és dunnahuzatot. 
Kenderfelvetéső szövıszéken gyapjúval készítették a festékeseket. Ezek 
formakincse már egészen eltért a vászonhímektıl és sok közös vonást mutat az 
erdélyi magyar, máramarosi és moldvai román, valamint más kelet-európai nép 
szınyegszövı mővészetével. A festékesek mintáit a szövıszéken a szálak 
állandó számolásával főzték be, vetélı és deszkára szedés segítsége nélkül. 
 A székely hímes vászonszıttesek leggazdagabb csoportjai nem az abrosz, 
mint a Sárközben, hanem a párna. A magyaros párna más formájú volt mint a 
mai. Hossza kb. egy méter, de szélessége alig 50 cm. Ennek a keskeny párnának 
az egyik végét borította a díszes szövés, vagy hasonló mintás hímzés. A díszesen 
felvetett ágyra úgy állították ezeket élével egymás mellé, hogy díszített végük, a 
párnafejek láthatóak legyenek. Általában hat párnát tettek egy ágyra és azoknak 
páronként egyezett a mustrája. Kevés színt használtak, tisztán pirosat, vagy 
pirosat kékkel, vagy pirosat feketével ritkán tiszta feketét. Ez utóbbit a halott 
feje alá tették. A mértanias párnavéghímek mustráit szálánvarrással, vagy 
keresztszemmel is szokták tővel kihímezni.  
 A régi párnafejek mustrái többnyire három részre tagozódtak. Középen 
nagyobb és a végtelenségig folytatható mintasor állt, amit alul és felül 
egyszerőbb, lazább és kisebb mintasor kísért. Ezt nevezték mesterkének. 
Tudjuk, hogy a bukovinai székelyek Erdélybıl hozták magukkal e mővészet 
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hagyományait, de ezek a mustrák a kezükön sajátos, egyéni ízt kaptak annyira, 
hogy szinte mind az öt egykori bukovinai székely falu formakincse is különvált 
egymástól. A párnafejek szıtt hímzésein kívül talán a legértékesebbek a kendık 
díszei. Igaz, hogy itt a minták egészen egyszerőek, gyakran csak beleszıtt 
bordás csíkok, piros és fekete színben, de ezekkel az egyszerő sávokkal 
megkopó hatást is el tudnak egyesek érni. 
 
Hímzés 
 
 A vászonhímzés asszonyi, egyben házimunka, mely sok tekintetben eltér a 
mesteremberek tevékenységétıl. A mintakincset nemegyszer családi titokként 
kezelték. A vászonhímzéseket ki-ki magának vagy családjának varrta s házát 
olyan darabokkal díszítette, amilyeneket éppen sikerült készítenie.  
 Tolna megye hímzéskultúráját tekintve elıször a sárközi hímzésekrıl kell 
szólnunk, mely Undi Mária szerint: "a magyar népi hímzés arisztokratája". A 
sárközi hímzés múltja nem a szabott és a parittya fıkötıkkel kezdıdik, hanem a 
feketével hímzett halotti párnákkal. Kendervászonra varrták ıket, barnára vagy 
sötétzöldre fakult fekete szırfonallal. A nagyvonalú, nagy motívumokkal 
használó hímzést egyetlen széles mezıben varrták a párnavégekre, egyes 
példányokon ugyan elszórt díszítmények a párnahéj szárának a szélére is 
kerültek. Varrásához sokféle öltést használtak fel: nagy szerepe van a 
láncöltéssornak, önálló spirálokat formáltak vagy nagy mintákat kereteztek vele, 
melyeket viszont nyolcas- vagy hamis laposöltéssel töltötték ki. Jellemzı még a 
zsinóröltés. A sárközi halottas párnákon kétféle minta ismert: a gránátalmás és a 
tulipános.  
 A sárközi hímzések fıként a nıi viselethez kötıdtek. A viseleten három 
egymástól teljesen eltérı stílusú hímzés is kapott egyidıben alkalmazást úgy, 
hogy azok az összhangot nem bontották meg. A legváltozatosabb és legnagyobb 
számú emlékanyaga a sárközi hímzések valamennyi csoportja között a 
fıkötıknek van. Legkorábbi példányai fekete muszlinon vagy lágy 
köpperkötéső selyemszöveten készültek, vastagabb és vékonyabb fehér fonallal 
hímezve. A korai darabokat tégla alakúra szabott és hajtogatással formált 
anyagra dolgozták (szabott fıkötı), a 19. század végi és 20. század eleji 
fıkötıket parittya alakúra varrták (parittya fıkötı), rendszerint fekete klottból. 
Valamennyi hímzırámán készült. Mintakincse és öltésformái igen változatosak. 
Készítıik a specialistáknak nevezett hímzıasszonyok, akik így bizonyos 
mértékig irányítóik voltak a fıkötıkön alkalmazott divatváltozásoknak. 
 A nıi fejviselet másik jellegzetes darabja a bíbor nevő kendı, mellyel a 
menyecske a fejét betakarja, lefogva vele a fıkötıt. A bíbor vagy bujavászon 
tulajdonképpen az alapanyag megjelölése, egyben a kendıé is, melynek végeit 
színes selyemmel kihímezték. A hosszúkás hímzéscsíkokat arany szalaggal vagy 
csipkével keretezték és arany rojtokkal zárták le. A hímzés a felületet 
szövésszerően teljesen beborítja, a mértanias motívumok vörös, kék, zöld, sárga, 
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fekete színőek. A bíborvégek hímzései több egymást lényegesen különbözı 
mintakincset képviselnek. Van köztük szabadrajzú, virágfélékbıl formált, de 
mértaniassá merevített, tömött csíkban szerkesztett minta. A motívumokat, egy-
egy virágelemet arányos távolságban helyeztek el sorban, a közöket pedig ennél 
kisebb, asszimetrikus alakzatokkal töltötték ki. Tagolást visz a mintába a mindig 
sötét kontúrozás. Válogatott laposöltéssel, keresztöltéssel, a kontúrokat 
gépöltéssel varrták igen gondosan, a bíborvég színe-visszája szinte egyforma. 
Vannak aranyszállal és fekete selyemmel, laposöltéssel és csomókötéssel 
hímzett egyszerő zegzug vonalas bíborvégek, a zegzug vonal közeit váltogatott 
irányú laposöltésekkel töltötték ki, és aranyszalaggal vagy aranycsipkével 
keretezték. A színes hímzéső bíborvégek mintacsíkját gyakran sötét és világos 
selyem kockasorokkal keretezték körül.  
 A nıi ingek könyökig érı bı ujjai hosszukban és végükön körben 
ugyancsak hímzettek voltak, általában színes gyapjúval, keresztöltéses 
technikával. A minták egyszerő párhuzamosan futó kis indadíszítményekbıl és 
ismétlıdı apró motívumokból alakultak ki. Két nagy csoportjuk van: az egyik, a 
feltehetıen korábbi szálbehúzással készült, a másik a keresztöltéses. Az elsı 
technikáról, amely alig vált el a mintás szövéstıl, a cifrát - rendesen fekete, 
ritkábban vörös, vörös-kék gyapjúfonalat - még a szövıszéken kifeszített, éppen 
megszıtt vászonba húzták be tővel. A másik csoport hímzéseit egyszerő 
keresztöltéssel varrták. Mintája két hosszanti többé vagy kevésbé széles sávban 
helyezkedik el az ingujj külsı hosszát díszítı kötés vagy beillesztett vert csipke 
(gabóca) betét mindkét oldalán. Legtöbbjüket fekete gyapjúszállal varrták, de 
vannak vörös, bordó, kék-piros, esetleg zölddel is tarkázott sárközi 
ingujjhímzések. A minták aprólékosak: kis négyszögek, vagy más mértani 
alakok, továbbá szívek, indázó szár két oldalán elhelyezett hármas 
levélcsoportok, "tölgyfalevelek", erıteljes zegzúgos vonalak. 
 Az elıbbiektıl teljesen eltérı stílusban kendısarkokat is hímeztek színes 
selyemfonallal, elsısorban jegykendık voltak ezek, melyet a menyasszony szıtt 
és hímzett a vılegénynek. A jegykendık len- vagy kendervászon anyagát 
selyem-, szır- vagy gyapjúfonállal, esetleg pamuttal hímezték ki. A minták 
készülhettek egyszínő drapp hímzıfonállal is, de gyakoribb a kék-sárga-vörös, a 
kék-vörös-zöld és drapp-barna színösszeállítás. A többszínő példányokon a 
motívumokat sötét színnel keretezték, kontúrozták. Motívumkincse változatos: 
pl. a minták egyes bíborvégek vaskos, tömött, lekerekített formáira 
emlékeztetnek. Ezek a szabadrajzú motívumfoltok a kendı négy sarkába, az 
oldalak felezıibe, és középre csoportosulnak. Két-két szemben levı sarok 
mintája rendszerint egyezı, így a jegykendı másképp hajtogatva két kendı 
szerepét töltheti be. A második csoport hímzése szálszámoláshoz igazodik: laza, 
levegıs, apró tulipánformák egymásba kapcsolódó sorai rozmaringhoz 
hasonlóan, mereven állnak, a szirmok végén kacskaringók. Ezek a minták 
egyszínőek. Ismét más csoport vaskosan stilizált virágjainak teljesen önálló a 
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formakincse, csak a motívumok keretezése, kontúrozása köti ıket az elsı 
csoporthoz és a bíborvégekhez.  
 A halottas párnavégek, a fıkötık, a bíborvégek, az ingujjak és a kendık öt 
különbözı funkcionális tárgycsoportot képviselnek és mindegyikük 
díszítıstílusa más és más. Ez jól jellemzi a sárközi népmővészeten belül a 
hímzéskultúra magas színvonalát. 
 Híres hímzıasszonyok voltak a 20. század elején a Sárközben: 
Alsónyéken pl. Szabó Jusztina szılıfürtös és pávás hímet varrt, olyan hímet 
többé nem rajzolt, amilyet egyszer már kivarrt. Paprika Zsuzsa jóvoltából 
Decsen a vitorlás vagy evezıs minta járta. Szél Judit İcsényben nem varrt 
egyebet mint, aminek a neve "három tózsa, három levél, három lik". 
 A sárközi mellett a Kapos mente hímzéskultúrája is jelentıs volt, jellegét 
a fehér lyukashímzés adja. Elsısorban a férfiinget, a nıi ingeket és a szoknya 
alját díszítették hímzéssel. Egy-egy férfiing különbözı díszített részein található 
hímzések néha harmonikus egységet alkottak, máskor egymástól teljesen eltérı 
ornamensekkel találkozhatunk egy viseleti darabon belül. A Kapos menti 
fehérhímzés nem valami különös, specifikus, helyi ízlés megnyilvánulás, hanem 
a dél-dunántúli fehérhímzések nagy körének szerves része. Lényegében 
szabadrajzú, vegyes technikájú, viszonylag szők motívumskálán mozgó új 
stílusú hímzésmővészet ez, melynek gyökerei alig nyúlnak a 19. század elejénél 
korábbra, virágkora ugyanennek a századnak a második felére, végére esik. A 
hímzett férfiing nemcsak ünnepi viselet volt, hanem munkára is használták. Az 
inget mindenki maga szabta, varrta, de mindenütt volt olyan ügyes kező 
asszony, férfi, aki másnak is varrt hímzett inget. Férfi hímzık is dolgoztak: pl. 
Pincehelyen Katona István (1882-1969), ki fiatal legényként kezdte a rajzolást 
és hímzést. Kapospulán a 20. század húszas, harmincas éveiben ismert 
hímzıasszony volt Baranyó Józsefné. 
 A Kapos menti hímzés szoros rokonságot mutat a veszprémi-, somogyi- 
és zalai fehérhímzéssel. Formavilága azonban mindezeknél sokkal gazdagabb, 
változatosabb. A hímzés alkotóelemei, a környezı világ azon egyszerő növényei 
és tárgyai, melyek közel állnak a nép ismeretvilágához. Mértani alakzatot 
egyáltalán nem találunk köztük. Leggyakoribb viráguk a rózsa, mely sokféle 
alakban és különféle elnevezések alatt díszlik a munkákon: " tekert rózsa", 
"kötött rózsa", "csoportos rózsa", "nagy rózsa", "tüskésrózsa", stb. A virágok 
közül szeretik még a tulipánt, szegfőt és margarétát. A virágok formája és 
öltéstechnikája falvanként más és más. Pl. a dombóváriak a tulipánt 
laposöltéssel varrták, a kocsolaiak csak a szegélyt hímezték apró laposöltéssel, a 
közepét apró lyuksorral töltötték ki. A leveles minták minden faluban nagy 
szerepet visznek a díszítıfelületen. A hímzett felületeket általában külön szabott 
anyagra, rátétként varrták az ingre.  
 Jelentıs a Tolna megyei német nemzetiségő lakosság hímzéskultúrája is. 
Elıkerültek színes szabadrajzú hímzéssel készült mellények. Legszebben 
Nagyszékelyben készítették ezeket. Színes keresztszemes (fıleg piros és kék 
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színő) hímzések vannak díszlepedıkön, abroszokon és törölközıkön. De került 
ilyen öltés ingekre, zsebkendıkre is. Fehér hímzések nıi és férfiingeken, 
kötényeken, pólyavánkosokon, nıi sapkákon, jegykendıkön és törölközıkön 
készültek. Ezekre szálszámolásos lapos subrika, azsuröltések és szabadrajzú 
minták kerültek.  
 A férfi és nıi ingek háziszıttes finom kendervászonból készültek. Szinte 
minden házban értettek a varráshoz, hímzéshez, de a stafírung legszebb, ünnepi 
darabjait rendszerint a falvak varróasszonyai készítették. A férfiingek egyenes 
szabásúak, vállfoltos, pálhás bevarrott ujjúak. Az ing eleje, háta egy kettéhajtott 
darabból készült. Szélessége egy-egy szél, melyet nyaknál ráncoltak, s gallérral 
fogtak össze. Leginkább az ing elejére, vállára és kézelıjére került egy kis 
hímzés. Az ing elejét Felsınánán és Kétyen a gomboláspánt két oldalán 
szélesebben hímezték. A nıi ingek kétféle szabással készültek. Más szabásúak 
voltak Nagyszékelyben, más Felsınánán. A Nagyszékelyben varrt nıi ingek 
anyaga is háziszıttes, csípıig finomabb, alja durvább vászon. Az ingek bevarrott 
ujjúak, pálhásak. Az ujj aljára került a hímzés, a vállán csak egy cm keskeny 
díszítéssel. Az ing elejének közepén van a hasíték 20 cm mélyen. A hasíték két 
oldalára rendszerint csak monogram került. A felsınánai nıi ingeket is 
háziszıttes, finom kendervászonból varrták. Egyenes vonalú, rövid ujjú, 
vállfoltos, kézzel varrott ingek ezek. 
 Finom kendervászonból készültek a kötények, azsúrsorokkal díszítik a 
kötény teljes szélességét. Kalaznón, Gyönkön, Varsádon a széleit cakkosan 
huroköltés díszíti. Nagyszékelyen nyolc-tíz cm-es csipkét horgoltak az aljára. 
Minden stafírungba két-három kötényt fehéren hagytak (lakodalomra, 
dagasztásra), a többit Tolnán, vagy Gyönkön a kékfestıknél befestették és 
márványosra mángorolták. 
 A pólyavánkosok igen finom sifonból készültek, hasonló anyagból 
szabták a jegykendıket is. Ezeken a hímzéseken a subrika mintát sarkosan 
helyezték el. Finom, vékony hímzıfonallal szıtték be a kihúzott szálakat. Fehér 
sifonból állították össze a nıi sapkákat. Ezeket három részbıl szabták: egy 
nyaktól homlokig húzódó sávból és két egyformára szabott fül felett 
elhelyezkedı darabból. A subrika a középsı részre került, a kész sapkát három 
cm szélesen körbe horgolták.  
 A törölközık anyaga finom kendervászon. Keresztirányban a törölközı 
teljes szélességében varrták a subrika sorokat. Alatta, fölötte piros és kék színnel 
keresztszemes sorminták is vannak. Ezek felett monogram, vagy teljes név, 
virág, életfa, állat, kosár, baba, stb. figurákat varrtak keresztszemmel. Némelyik 
törölközın évszám is szerepelt. Általában verset vagy közmondást hímeztek 
bele. Pl. "Morgen Stud hat Gold im Munk." Ez a magyar "Ki korán kel, aranyat 
lel" közmondás német megfelelıje. A törölközı aljára horgolt csipke került. 
Ezek azonban csak a dísztörölközıkön voltak. 
 A sióagárdi hímzés a legújabb stílusú hímzéseknek, a Kalocsa vidéki 
hímzés mellett egy másik színes változata. Ez sem nagymúltú, s él mellette, bár 
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kevéssé szembetőnıen, a hurkolással társult fehér lyukhímzés is. A színes 
sióagárdi hímzést fehér gyolcsból készült kézbevaló kendıkre, pruszlikokra, 
ingekre és ingelejekre varrták. Túlnyomóan laposöltéssel és szálöltéssel, 
lyukhímzéssel készült. Jellemzıi a nagy hegyes, ívesen körülhurkolt cakkok, 
minden ívben egy-egy lyukkal. A cakkokat távolabbi lyuggalásos rozettákkal és 
szılıfürtökkel töltötték ki. A korábbi elaprózott, tömött, sőrő kis minták helyébe 
egyre több rózsa és tulipán került, amelyek hol az új matyóstílust, hol pedig 
Kalocsa motívumait idézik. Színezésük azonban nem változott a mintákkal, 
megmaradt a sajátosan lila hatású kék-vörös keverékénél. 
 A bukovinai székelyek hímzés-kultúrájában a székely nıi ingnek volt és 
van nagy szerepe. A bukovinai ingnek a nyakkivágása négyzetes, lényegében 
gallértalan, a ráncolt anyag szabadon maradt kis részének sőrő huroköltéssel 
való "behányásával" keletkezett fodor díszíti csak. Az ingnyakat körös körül 
veszi a ráncolásra készült hímzésminta, elöl és hátul ráncoláson, kétoldalt a sima 
anyagon. A szedések mintakincse igen közel áll a székely szıttesek kedvelt 
formáihoz, melyeket kendıkön, párnavégeken alkalmaznak. Zöme mértanias 
mintakincs. 
 Az ingek hímzésére fehér, fekete, piros és lék fonalat használtak. 
Elıfordult - nem jutott pénz színes fonalra -, hogy az idısebb asszonyok fehér 
pamuttal hímezték ingeiket. Leggyakrabban fekete és piros színt használtak, 
kéket ritkábban. Természetesen a színeket ízlés szerint válogatták. Nem volt a 
mintáknak meghatározott színük. A szokás az volt, hogy az idısebbek fekete, a 
fiatalok piros, vagy kék fonallal hímezték ingeiket. 
 
Kékfestés 
 
 A kékfestı kelme a népviseletben és a lakás textilek körében jelentıs 
szerepet játszott. Lényegében az ısi batik, a viaszfedéses eljárásnak fejlettebb 
változata, melynél a mintát adó fedıanyagot az alapra nem ún. pipával, hanem 
nyomódúcok segítségével vitték fel. A fedıanyag, a pap, a kékfestık 
gyakorlatában sokféle anyag keverékébıl állt. Ez zárta el a mintázott felületet az 
oxigéntıl, levegıtıl. A második fázisban a vasgálic és mész segítségével 
redukált indigóból megfelelı töménységő festıfürdıben, az indigós küpában 
áztatták a kelmét, majd a levegıre felhúzva az oxidálódó indigó kékre változott. 
Az áztatások, merítések és levegıztetés számától függıen kapott világosabb 
vagy sötétebb színt az anyag. Száradás után 1-3 %-os kénsavas-sósavas 
fürdıben lemaratták a fedıanyagot, és elıtőnt a fehér minta kék háttérben. A 
minták színének változatait - sárga, zöld, narancs, kék - a fedıanyagba kevert 
pácokkal és utólagos fürdıkkel érték el, ezek voltak a titkolt eljárások. 
 A korai nyomódúcok, amikor a mintákat még a posztóval fedett 
nyomóasztalon kézi erıvel nyomták, fából készültek. Ezeket vagy maguk a 
mesterek faragták, vagy olyan vándorlegények, akik kitanulták a 
kékfestımesterséget és mellékesen a dúcok faragására specializálták magukat. 
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Amikor a nyomást már gépi erıvel végezték, a minták finomabb elemeit, 
pontokat, kisebb levélmintákat stb. a dúcba vert rézdrótokkal és lemezekkel 
alakították ki. A fejlıdés második szakaszát, azok a nyomódúcok jelzik, 
melyeknél a minták nagy elemei még fából vannak kifaragva, a kisebbeket pedig 
fémmel egészítették ki. Végül a harmadik, egyben utolsó fejlıdési periódust 
azok a nyomódúcok mutatják, melyeknél az egész minta fémlapokból és 
drótokból áll. A kékfestı minták legtöbbje stilizált növényi elemek hálózatos 
vagy soros ismétlıdésébıl állt. A kicsi elemtıl a bonyolultabb kompozíciós 
felületekig ismétlésre épült a kékfestık mintaalakítása. A díszítményt végszámra 
nyomták, olykor úgy is, hogy egy-egy felületet szélmintával, sormintával zártak 
le. 
 A kékfestıt egyrészt a nıi és férfiviseletben használták, másrészt 
lakástextilnek. A mérleg a viselet javára billen, hiszen egy családon belül is több 
személynek volt szüksége akár több öltözetre, s ezek elhasználódása is gyorsabb 
volt, mint a lakástextileké. 
 A viseleten belül természetesen a nıi öltözetek különbözı darabjai adták a 
többséget, míg a férfiviselet szerényebb választékkal, használati körrel vette ki 
részét. A nıi viseletben a legváltozatosabb motívumokkal készültek a 
ruhaanyagok. Általában a csíkos mintákat kedvelték a rakott szoknyához, mert 
járás közben elıvillantak a virágos, vízfolyásos vonalak. De az apró petty, 
virágmotívum is szokásos volt szoknyára és blúzra is. Ezeket azonban inkább az 
idısebbek viselték. A kékfestı virágja lehetett fehér, világos vagy sötétebb kék, 
kék-fehér, sárga-fehér, sárga-zöld, zöld-fehér, orange-fehér. A kelme indigós 
színváltozatai a középkék vagy búzavirágoskék, sötétkék, bronzvörös. Az 
egyszerő, ún. sima kék kötényeket a házi, ház körüli, hétköznapi munkákban 
használták. Kimenıre vagy ünnepi viselethez díszesebb darabokat készítettek. 
Kékfestıbıl készült a sióagárdiak híres "kenyett köténye" is. Hétköznap, 
ünnepnap egyaránt viselték ezt a pamutos vászonból való, különleges 
technikával kikészített félkötényt, vagy a 20. században melles kötényt, melynek 
színe kék, fogása merev, és igen szép fényő. A köténynek szánt megszıtt 
pamutos vásznat Tolnán vagy Szekszárdon a kékfestıvel megfestették, majd 
otthon megvarrták. Ezután néhányszor maguk elé kötötték, hogy kissé 
megtörjön. Ha már nem volt olyan friss, akkor kimosták, félig megszáradva 
mángorolták. Sőrő kocsonyaszerő keményítıt fıztek, közben 5 dkg kékítıt 
kevés vízben feloldottak, és a kihőlt keményítıvel összekeverték. Ezzel 
egyenletesen bekenték a kötényt, ha megszáradt ismét bekenték, ha szükséges 
akár hét alkalommal is elvégezték ezt a mőveletet. Amikor már szép volt a 
színe, tiszta fehér keményítıvel kenték be, és mángorolták. A kötényt száradása 
után két-három tojás fehérjével óvatosan és egyenletesen bekenték. A 
tojásfehérjét nagyon gondosan kellett szétválasztani, nehogy egy csöpp sárgája 
is belekerüljön, mert foltos lett volna tıle. E kezelés után gyorsan száradt, majd 
újra, harmadszor is mángorolták. A kékítıs keményítıvel és a tojásfehérjével 
való kezelés a köténynek mindig csak a színén történt. 
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 A férfiviseletben az egyszerő sima sötétkék félkötény, néhol a 
melleskötény volt használatban. A kékfestıt gyászban is viselték, szinte fekete 
hátterő sötétkék mintás szoknya-blúz, kötény és fejkendı összeállításban. A 
kékfestı "halottas abrosz" sárpilisi példánya szekszárdi mőhelyben készült 1880 
körül.  
 A gyapjúfeldolgozás vidékünkön nem vált népi házi mesterséggé, annak 
ellenére, hogy egyes parasztasszonyok és juhászok készítettek szőrposztót. A 
gyapjúmunka a textilkészítés legrégebbi ága, idıben megelızte a len- és 
kendermunkát, technológiája pedig hatással volt e rostnövény feldolgozására is.  
 
Népviselet 
 
 A sárközi viselet az ország valamennyi öltözete között – virágkorában – a 
legpompásabb volt. A nıi öltözetek anyagát Lyonból, Bécsbıl, díszeit St. 
Etienne-bıl hozatták. A 19. század nyolcvanas éveitıl a maguk szıtte bíbor 
(bodorvászon), mellévarrott és ünnepre ujján hosszanti irányban keresztöltéses, 
fekete, piros, zöld gyapjúfonállal és fémlemezecskékkel, islóggal hímzett vagy 
gabóca csipkebetétes inget hordtak, melyet könyök felett kötöttek meg. 
Bodorvászonból volt a legalul viselt pöndı (pendely) is. Alul két sor 
selyemszalagos szövet, kasmír vagy bársony szoknyát hordtak. Ezek alá már 2-
3-4, sıt több fodros rokolyát vettek fel, maguk elé hétköznap sima vászon 
kékfestı, ünnepre selyem és bársonykötıt kötöttek. Az utóbbiakat nagy lapos 
ráncokba szedték, fodrokkal, gyöngyökkel, szalagokkal, arany-ezüst sújtással, 
szélét színes selyem rostkötéssel ékesítették. 
 Vállukon át magukra 3 vagy 4 selyem, szövet szalagos és rojtos (régebben 
posztó) háromszögre hajtott vállkendıt, hármas vagy négyes kendıt terítettek. 
Télen gyapjúból kötött berliner kendıt használtak. A bı ujjú inget a röpike (nıi 
ujjas) szorította ki. Télen rövid derekú, bırrátétes és színes hímzéssel díszített 
báránybır kisködmönöket vagy hasonló szabású, fekete bajkót húztak. 
 A 19. század nyolcvanas éveiben a lányok három ágba font, hajukat 
tülökpártával takarták, késıbb háromrészes bársonnyal. Az asszonyok régebben 
téglalap alakú szabott fıkötıt, késıbb fehér fonallal gazdagon hímzett fekete 
parittyafıkötıt viseltek, amelyeket a menyecskék az elsı gyermek születéséig 
bíborral is befedtek, és díszes tővel tőzték meg (tekerıdzés). Nyakukban 
gyöngyöt viseltek. Papucsban jártak, lábukra fekete cifrabokás kapcát vagy 
botost húztak, a 20. század fordulója után pedig gombos vagy bütykös harisnyát. 
 A Sárközben nemcsak a nık, hanem a férfiak is olyan mértékben 
„öltözködtek”, hogy pl. a decsi Bogár András (az 1930-as években) napjában 
ötször is cserélt valamit öltözékén, vagy teljesen átöltözött. A 19. század 
közepén még az ing dereka olyan rövid volt, hogy tenyérnyi szélesen kilátszott a 
férfiak háta a gatyakorc felett, s nem volt kézelıje, sem gallérja. Ekkor még 
széles bırövet, széles karimájú nagy kalapot és bocskort viseltek. Az elsı 
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világháború elıtt már kivetett, nemegyszer csipkés szélő volt az ing, amit az 
ezüstpitykés, állógallérú pruszlik formált a testhez. 
 Télen a fehér szőrposztóból készült (az ünnepi darabokon piros és zöld 
bır vagy posztórátétes) rövid szőrdolmányt vagy kisszőrt vették fel. A hosszú 
vagy öreg szőr gallérját és ujja végét csak fekete posztó díszítette. A cifraszőrt, a 
hímzett subát, a hímzéssel és rátéttel díszített ujjas ködmönöket csak a 
gazdagabbak tudták megfizetni. Ugyancsak a 19. század közepétıl kezdtek a 
sárköziek sötétkék vagy fekete posztóból készült zsinóros nadrágot, nagy 
fémgombokkal díszített mándlit, késıbb rövid fekete, ugyancsak több 
fémgombsoros, prémes posztókabátot is viselni. A férfiak már a 20. század 
fordulójának táján átvették a városi viseletet. 
 Sióagárd népének viselete csupán anyagában utal a Sárközre. A nık legalsó, 
vállpántos vagy korcos péntıje (pendely) a 19-20. század fordulója után a 
bevarrott típusú ingek terjedésével (és a pruszlik elmaradásával) kettévált: egy 
rövid péntıre és egy, az 1920-as évektıl kezdve színesebben hímzett 
vászonpruszlikra. Az 1880-as évekig mellévarrott bı ujjú ümögöt varrtak, melyet 
az ujjhosszába betoldott csipkével díszítettek. A bevarrott típusú és színes (kék-
vörös, lila) ingeket 1910 körül már a fehér mellett kevés piros és kék hímmel is 
díszítették. A hímzés egyre nagyobb felületet borított és egyre tarkább lett. Az ing 
alját a nık is kívül viselték. A hosszú péntıre hétköznap még egy rövid 
vászonpéntıt, vászon festett, vagy kékfestı melles kötényt kötöttek. 
 Vasárnap fehér gyolcsszoknyát viseltek, körül végig ráncba szedve. Télen 
és ünnepre 2-3 alsószoknyát, rokollát is felvettek, melyek ugyanúgy, mint az 
azokon viselt selyem, kasmír vagy kartonszoknya, elöl nem volt összevarrva, 
kapoccsal záródott. Az ünnepi selyemszoknyákat kerek vagy sőrő, egyenletes 
redıkbe szedték, anélkül, hogy az anyagot megtörték, levasalták volna. Ünnepnap 
délelıttre arany csipkével és színes szalaggal (islóggal) díszített varrott virágú 
selyemkötényt vettek, délután pedig kenyett kötényt hordtak. 
 A selyem és kasmír pruszlikok viselete a 19-20. század fordulójától kezdve 
elmaradt, helyükre 1910-tıl kezdve a bevarrott ujjú ingek elé színes szalagokkal 
díszített ümögelı vagy elıke került vagy hosszú, szők ujjas, hátul kereken 
hosszabbra szabott gyári csipkével és islóggal díszített löbit (nıi ujjast) húztak. 
 A menyecskék hátul csomóba tekert hajukat szalagos konttyal fedték be. A 
20. század elején terjedt el a “harcias” (a szomszédos Harc községrıl) 
kendıviselet. Ennél a dísztelen hajkontyot fedı ruhára, a pintlire papírral 
keményített, sisakszerő, hátrakötött kendıt tettek. Télen berliner kendıt viseltek. 
Lábukra mintás, színes gyapjúkapcát, selyem- vagy bırpapucsot, leggyakrabban 
azonban fekete, kötött és hímzett mamuszt vagy tutyit húztak, télen ház körülre 
facipıt, klumpát viseltek. 
 A férfiak vállfoltos, szők kézelıbe ráncolt ingei a 19-20. század fordulója 
után már színes gombokat, gallért és a fiatalabbaknál lyukhímzéses díszt kaptak 
elején, kézelıjén és a vállfoltokon. Az ing alján – amit kívül hordtak – 
lyukhímzést (slingelést) is alkalmaztak. A 19-20. század fordulója után a 
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vászongatyákat lassan kiszorította a fekete és sötétkék kordbársony pantalló vagy 
nadrág, amelyhez rendszerint bırpapucsot vagy cipıt, a gazdagabbak csizmát 
viseltek. Az ing felett régebben nyáron csak mellényt, télen szőrt, bundát, a 20. 
század elejétıl hidegebb idıben ümögbáttyát és rövid (kordbársony) kabátot 
hordtak. 
 A 20. század elejének nıi viseletét a kölesdi lányok, asszonyok részben 
vásárolták, részben maguk varrták. Nyáron vasárnap bı slingelt inget, alatta 
félinget, fölötte pruszlikot viseltek. Hővös idıben vállkendıt, télen a félingen 
hosszú ujjú réklit hordtak. A bı szoknya fölött kötényt viseltek. A pruszlik, a rékli, 
a szoknya és a kötény ünnepi változata általában fekete selyembıl készült. A 
szoknya nem rakott, hanem egyenletesen apró ráncokba szedett volt. A 
legelterjedtebb fekete selyem mellett kedvelték a 19. század végén dívó lángszínt 
is. A bı szoknya alatt két-három maguk szıtte péntıt (pendelyt) viseltek, melynek 
anyaga vászon vagy pamut volt. A péntık felett még egy gyolcs alsószoknyát is 
hordtak, amelyet jól kikeményítettek, hogy magában is megálljon, ez támasztotta 
alá a bı felsı szoknyát. A ruhákon díszítésül hímzéscsíkokat, zsinórozást, apró 
üveggyöngyöket alkalmaztak. 
 A helyi népviselet legsajátosabb darabja fejdíszük, a fekete színő csipkébıl 
készített többsoros szemöldökfodor, az ún. pintli volt. Ez a homlokot takaró 
viseleti darab a 20. század fordulóján készített fotókon néha a leányok fején is 
látható, noha valójában csak a férjes asszonyokat illette volna meg, csakúgy, mint 
a fekete szalagos konty. A piros-zöld mintás csipke fodrokkal díszített pintli 
szalagja alatt a lányok befont hajat, asszonyok rózsás kontyot viseltek. Erre 
helyezték rá az asszonyok a kölesdi kontyot, egy négyzet alakú barna 
keménypapírt, amelyre hátul lelógó szalagokat tőztek. Felkontyoláskor a 
selyemmel borított keménypapír a lópata alakúra kialakított kontyra került, amit 
egy lúdtollal rögzítettek a hajhoz. 
 Az új asszony a felkontyoláskor kapott elıször a kontyra és a pintlire boruló 
piros színő, “kázsmér” alsókendıt, majd erre felsı kendıként fehérrel hímzett 
gyolcskendıt. A régi lyukhímzéses vászon felsı kendıket az elsı világháború után 
a boltban vásárolt különféle divatos anyagok váltották fel, de a kendı sohasem 
hiányozhatott az asszonyok fejérıl. Munkához sokszor csak alsó kendıt viseltek, 
melyet a tarkó alatt kötöttek meg. Az alkalom és az életkor függvényében a kendı 
színe is más és más volt, az élénk piros színőtıl a zöldön és barnán keresztül 
egészen a feketéig. Ezt a fejviseletet a nık otthon is hordták, ünnepek alkalmával 
pedig a hétköznapi kendı fölé egy további, ún. ritka kendıt kötöttek. Lányok nem 
kötöttek kendıt, ık a hajukat befonva viselték, és esetenként pintlivel díszítették. 
 A kölesdi menyecskék ünnepi alkalmakkor lábukon ráncos, piros csizmát 
viseltek. Helyére késıbb a kamásli, egy fél lábszárig érı, alul bır, felül bársony 
gombos cipı lépett. Az 1930-as évekre ezt is kiszorította a városias félcipı. 
Hétköznapi viseletként tutyit hordtak. Német hatásra a 20. században elterjedt a 
klumpa és vele a pacsker. 
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 A konzervatívabb nıi viselettel szemben a férfiak ruházata gyorsabban 
igazodott az idık változásaihoz. A férfiak eredetileg hosszú hajukat egy ágba 
fonva hordták, bajuszt növesztettek. A 20. században ezt oldalt elválasztott rövid 
haj váltotta fel. Az elızı században kis pörge kalapot hordtak, amely mellé a 
legények bokrétát tőztek. Nyári öltözékük a rövid derekú, ám hosszú ujjú ing, 
valamint a jellegzetes magyar viselet, a bı gatya volt. Legısibb, a 20. századra 
már eltőnt felsıruházatuk a bırbıl vagy szőrposztóból készült, derékig érı 
ködmön volt, amelyhez fekete szövetbıl széles, hosszú nyakravalót hordtak. A 
ködmönhöz bırnadrág tartozott. Télen bırével kifelé fordított subát viseltek, az 
esı ellen a szőr védte viselıjét. Jellegzetes lábbelijük a csizma volt, de a 19. 
század végétıl a nıkkel párhuzamosan hétköznap a férfiak is hordani kezdték a 
pacskert és a klumpát. 
 Kapos mentén a nık felsıtestükön vászoninget, “ümögöt” hordtak. Ennek 
szabása egyenes, derékig érı, ujja bevarrott, elöl has középig nyitott, nyaka 
kerekre vágott és simán beszegett. Az inghez kezdetben kender-, késıbb 
pamutvászonból készült pendelyt, “péntıt” viseltek. Ezzel kötötték le az inget. A 
pendelyre került rá a többi – az évtizedek múlásával egyre több – alsószoknya. Az 
alsószoknyák tetejére jött a “fısıszoknya”, melynek alját mindig pirossal szegték 
vissza. Majdnem bokáig ért és ünnepeken mindig selyembıl készült. A helyi 
szépségideál szerint a szoknyának elöl laposan, hátul kereken kellett állnia, ezért 
pufándlit, azaz farpárnát használtak. A nıi viselet egyik legfontosabb ruhadarabja 
a kötény, nagyon díszített volt. 
 Az 1870-es évektıl az ünnepi viselet elengedhetetlen tartozéka volt a rékli. 
Ez az elsı világháborúig a legdíszesebbre kimunkált és a tájra legjellemzıbb 
ruhadarab volt. Szoknyán kívül, kötény alatt viselték. Az elsı világháború után 
jelent meg a blúz, teljesen városi mintára. 
 Korábban viseltek ködmönt, gyakori volt a vastag posztó szövet, majd a 
gyapjú vállkendı, fıleg télen. Lábukon általában cipıt, hétköznap – fıleg a 
szegények – tutyit viseltek. Fejükön a menyecskék a pillét hordták. Ez nem más, 
mint egy kicsi 3-4 cm + 3-4 cm-es kocka, egyik oldala nyitott, ahol a kontyra 
helyezték, két ellentétes oldalán egy pille szárnyát utánzó egy-egy csúcsíves 
lapocska látható. A pillefıkötı ünnepi példányait üveggyöngyökkel díszítették. A 
környék falvaiban használatos pillék formájukban, anyagukban kissé eltértek 
egymástól. Ozorán pl. kezdetben az egyszínő, valamint az önmagából mintás, 
lógós fekete selyempillét viselték, késıbb hímzett változata is elterjedt. A 
kihímzett kendıt a keménypapírból készült, szegletes formájú konytdobozra 
kötötték, majd varrással rögzítették. A lelógó sarkokat eleinte természetesen esı 
formájukban hagyták, késıbb szárnyhoz hasonló alakot igyekeztek kiképezni oly 
módon, hogy a belsı oldalát egyenesen hagyták, míg a külsı hegyes végétıl 
fölfelé szélesedve kerekítették, és oldalt a kontydobozra varrták, hogy simán 
feküdjön. 
 Az 1934-35 körüli idıtıl a lógós pille szárnyába már keménypapírt 
helyeztek. Ezzel a szárny egyre jobban közelített a vízszintes fekvéshez. A pille 
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bevonata 1940 után jelentısen módosult: kasmír, taftselyem, brokát, szatén 
különbözı színei jelentek meg, ezzel a fejfedı “alkalmazkodott” a viselt ruha 
színéhez. Készültek gyöngyös, rátétes, sıt festett pillék is.  
 A férfiak felsıtestükön vászoninget hordtak, amelynek gallérját, kézelıjét és 
gombolópántját hímzés borította. Az inghez 6-7 szél gyolcsból készített bıgatya 
társult. Ezekhez fekete posztó, gömbölyő fazonos, két sor gombos pruszlik, és 
egészen keskeny szélő ún. “kisszélő kalap” illett. Mellé muskátlit, rozmaringot 
tőztek. Lábukra hátul varrott, torokban erısen ráncolt, keményszárú csizmát 
húztak. A 20. századtól használták a fekete posztóruhát. 
 A magyarországi németek általában a tompa, meleg színeket kedvelik és a 
ruházatban is kerülik az élénk árnyalatokat. A tolnai németek jellegzetes viselete a 
Parschker – kötött gyapjú lábbeli horgolt díszítéssel szıtt kendervászon talppal – 
és a facipı, a Klumpe. A viselet darabjait a 19. század második feléig saját maguk 
termelte anyagokból készítették. Kender, len, gyapjú, bır szolgált alapanyagul. Az 
anyagok, a hagyományok és az egyéni ízlés, a divatáramlatokkal együtt formálták 
a viseleteket. A völgységi német viselet a “baranyai” német viselet-fıcsoportba 
sorolható. A viselet két ismert idıszakra, a hagyományosra és az új stílusra oszlik. 
 A Tolna megyei német nemzetiségő nık sötétkék mintás (virágos és 
szegélyes), jóval térden alul, de nem bokáig érı szoknyát, csattos cipıt és 
harisnyát, rövid ujjú könyökig érı blúzt (Jacke) és mintás fejkendıt viseltek. A 
férfiak viselete csattos cipıbıl (a csizma csak késıbb jött divatba), harisnyából, 
térdigérı szintén csattos nadrágból, mellénybıl, kalapból éllt. A gallérforma 
szürke köpenyt vılegénykorban kapták, a posztómaradékokból szıtt hosszú 
nagykendı a nık téli ruházatához tartozott. 
 A 19. század második felében a népviseletben lényeges változás történt. A 
férfiak áttértek a hosszú nadrágra, a bırpapucs, fehér zokni, késıbb a csizma lett a 
lábbeli, a szürke téli köpeny helyett fekete posztó télikabátot kezdtek el hordani. A 
házi vászon mellett megjelentek a gyári anyagok. A nıi ruhaanyagoknál a karton, 
a selyem, a szövet is divatba jött. A szoknya és a Jacke ujja meghosszabbodott. A 
19. század végéig a ruha fehér lenvászon volt, amit kézzel varrtak meg. Késıbb 
festették a vásznat, az 1920-as évektıl sötétkék, sötétbarna, sötétzöld, fekete 
színőre, a fiatalabbak világoskékre, fehér-sárga mintával. 
 A hesseni eredető 19. század eleji zömmel evangélikus falvak viseletérıl 
Egyed Antal kérdésére válaszoló hidegkúti jegyzı leírásából következtethetünk: 
“A mostaniak viselete világos kék posztó mándli (mellény), laibli fényes sőrőn 
rakott gombokra. Térdig való fehér vászon bugyogóból, stibli és nagy karimájú 
kalapból áll. Ha megházasodnak, a vılegény akármely szegény, egy köpönyeget 
szerez magának, s abban esküszik is. A fehér személyek pedig setétkék posztó 
réklit, különféle kartony szoknyákat, kék és fehér pamuk kötényeket, többszínő 
kartony és selyem pántlikával duplán által van kötve, melynek mind a két végét 
elébb két máslira kötvén jól félrıfnyire, hátul a nyakán lelógva viselnek. 
Úgyszintén a leányok is, de tsak vasárnapi napokon, amidın a templomba mennek, 
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viselnek fıkötıt. Hétköznap tsak viseltes ruhákban, a férfiak szőrdolmányban, és 
téli idıben 6 vagy 7 garasos facipellıben járnak.” 
 A fuldai eredető katolikus nagymányokiak is takácsaikkal szövették, 
kékfestıkkel sötétkékre festették a házi vásznat. “Az ünneplı ruha is ilyen 
sötétkék, vászonból készült. Sárgarézcsattos cipı (csizma csak késıbb került 
divatba), harisnya, térdig érı szintén csattos nadrág, mellény és kabát, kalap volt 
a férfiak öltözete, sötétkék mintás (virágos és szegélyes), jóval térden alul, de nem 
bokáig érı szoknya, csattos cipı és harisnya, rövid (könyökig érı) ujjú blúz 
(Jacke) és mintás fejkendı volt a nık ruházata. İk is a gallérforma szürke köpenyt 
vılegény korban kapták, és a posztómaradékokból szıtt hosszú nagykendı a nık 
téli ruházatához tartozott.” 
 A 19. század második felében a népviseletben lényeges változás következett 
be, eltértek a régi formáktól és anyagoktól. Várady Antal az 1890-es években 
megjelent megyemonográfiájában különbséget tett az ún. kék (Blaue Schwaben) 
és a fekete (Schwarcze Schwaben) svábok között. A hesseni, fıleg evangélikus 
németek a kék svábok, a pfalzi, fuldai stb. fıleg katolikus németek a fekete 
svábok. Formában a férfiak áttértek a hosszú nadrágra, a bırpapucs, fehér zokni 
késıbb a csizma lett a lábbeli, a szürke téli köpeny helyett fekete posztó télikabát. 
A házi vászon mellett megjelentek a gyári anyagok. A nıi ruhaanyagoknál a 
karton, selyem, szövet is divatba jött. A “Jacke” ujja meghosszabbodott csuklóig, 
a szoknya hossza bokáig szállt le. A 19. század végéig a ruha fehér lenvászon volt, 
amit kézzel varrtak meg. Késıbb festették meg a vásznat, az 1920-as évektıl 
sötétkék, sötétbarna, sötétzöld, fekete színre, a fiatalabbaknak világoskékre, fehér-
sárga mintával. 
 Példaként leírjuk egy fekete sváb fuldai római katolikus. falu Mucsi ünnepi 
asszonyviseletének változásait. Hajukat háromrészes copfba fonták, “Heps”-szel 
(négyszöglető kiskendı) fogták össze, erre jött egy fehér sapka a “Bürzelkappe” 
(1914-1925 között dívott, bısége hátul szalaggal állítható). 1925 után felváltotta a 
“Závoder Kappe” (csipkés szélő, hátul két sarkán szövettel megerısített). A 
kendıt erre rákötötték úgy, hogy a csipkéje elıl kilátsszon. Az elsı világháborúig 
hordták a fehér lenvászon háziszıttes, kézzel varrott hosszú inget a 
“Strippentuchhemd”-et, ezt váltotta a hasonló “Tuchhemd”. 1920 után a 
“Teilehemd”-et hordták, ami vasárnapi ruhaként fehér lenvászon volt, hétköznapi 
változata már tarka szövetbıl készült. A szoknya és fejkendı színe egyforma. 
Csak a fiatal asszonyok hordtak kék színő gyöngysort. 1914-ig hordták a Jacket, a 
bélelt kabátkát a fehér ing felett, majd a “Teileblusét” (10 részbıl álló béleletlen 
kabát) vagy a “Strackblusét” vagy “Geradeblusét”, elıl-hátul egyenesen lóg, 
eredetét tekintve hıgyészi divat. A gazdagabbak a “Hangeblusét” (elıl lerakott 
hátul duplán rakott, Lengyelrıl került át a világháború után Mucsiba). A “Blusék” 
anyaga kamgarn szövet, vagy préselt kamgarn, ugyanolyan anyagból, mint a 
szoknya. 1914-ig két szoknyát hordtak, egy mángorolt saját készítéső kékfestı 
vászont és egy kangarnt. Elıbbi Tevelen fehér és sárga mintás volt. A mángorolt 
alá egy matt kékfestı és egy sötétkék szövet alsószoknyát húztak. A fekete kötény 
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bársonyból volt. Az asszonyok harisnyája-szoknyája zöld, bordó. A pacsker 
gazdagon díszített, rózsaszínt az asszonyok nem használtak. Az 1930-as években 
elmarad a Kappe. A nagy ünnepeken (Weihnachten-Karácsony, Pfingsten-
Pünkösd, Ostern-Húsvét, Kirchtag-Búcsú stb.) feketében jártak. 
 A kék sváboknál is érezhetı a váltás az 1920-as, 1930-as években. A sok 
kézi munkát igénylı hímzéseiket lassan zsinórra és gyári csipkére cserélik. A 
szomszédos magyar falvak hatására ruházatuk színessé, tarkává válik. 
 A székelyföldi viseletek jellegzetes öltözetdarabjai szinte mind jellemzik a 
bukovinai magyart: a férfiaknál a hosszú álló gallérú ing a tőszıvel, bıszárú 
"gatyával", késıbb fehér posztó "harisnyával". Hővös idıben házi szıttes 
posztóból készült deréktól lefelé bıvülı szokmányt, vagy egyenes szabású, hosszú 
galléros fekete vagy barna kabátfélét, mentávát viseltek, többnyire csak vállra 
vetve. Mindkettın szırzsinór díszítés. Háromféle, juhbırbıl készült felsıruhát 
ismertek: az ujjatlan, téli-nyári viselésre való oldalt csukódó hímzett bundát 
mintyán, vagy muntyán bunda néven, ami román hatásra utal. Mindháromnak 
magasan álló gallérja van rókaprémmel szegve. A nıi viselet kevesebb régies 
elemet ıriz. A polgári hatásra megrövidült ing külön felsı ingvállra és külön 
darabból álló alsó ruhára, pendelyre szakadt. nyakkivágása gallértalan, négyzetes. 
Sőrőn ráncolt és hímzésekkel díszített a nyak és a kézelı. A szedések mintakincse 
mértanias motívumokból áll. Eredete az ıskorba vész, a bukovinaiak ırizték meg a 
magyarok közt leginkább. A szoknyák "teveszır-rokolyák" gyári kelmébıl gyári 
kelmébıl készültek. A szoknyát fekete színben az asszonyok is hordták, de 
jellemzıbb a magasan álló gallérú, derékban szabott hímzett hosszú bunda. 
 

    
 

A bátai „mőhely” résztvevıi 
 
 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával – a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum kiadásában megjelent „Tájházi Tudástár” címő CD-
ROM-ot minden olyan egyéni és jogi tagunk díjtalanul megkapja vagy 
átveheti, akinek 2007. évvel bezárólag nincs tagdíjhátraléka. A CD-ROM 
egyébként 1500 Ft/db áron beszerezhetı a Szövetségnél. 
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Tájházakban tárolt és kiállított textilek kezelése 
- Marton Klára - 
textilrestaurátor 

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
 
 
    Elıadásom keretében olyan gyakorlati dolgokat szeretnék az Önök 
figyelmébe ajánlani, amik semmikképpen nem kerülhetık el a tájházakban 
kiállított, tárolt textilek gondozása esetén.  
 

Mint ismeretes a tájházakban a helyi 
hagyományokat ırzik, mutatják be.  
A kiállítás célja az ott élı közösség 
múltjának megismertetése a népi 
építészettıl, a lakáskultúrán át 
egészen a népmővészetig. 
A tájházak kulturális-
közmővelıdési jelentısége 
felbecsülhetetlen.  
     

 
 Nagy örömömre szolgál, hogy az utóbbi idıben a Tájház Szövetség 
megalakulásával egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek ezekre a „múzeumi” 
egységekre (tájházakra), de a több évtizede húzódó problémákat úgy érzem 
egyik napról, a másikra nem lehet megoldani. 
 
A TEXTIL 
    Az emberi kultúra legérzékenyebb, legkényesebb, s relatíve legrövidebb 
élettartamú tárgyi emlékei. A bennük rejlı kultúrtörténeti és népmővészeti 
értékük miatt azonban nagy figyelmet kell szentelnünk a megırzésükre, 
megmentésükre.  
  

Nyitottságukból adódóan azonban, 
ezek a kiállítóhelyek, nem nyújtanak 
ideális feltételeket a kiállított 
tárgyaknak. 
    Teljesen más gondoskodást 
igényelnek a tájházakban bemutatott 
mőtárgyak, sokkal több károsodásnak 
vannak kitéve, mivel szabadon 
vannak, mint egy múzeumi 
kiállításban, ahol zárt vitrinek óvják a 

tárgyakat 
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Bármilyen körülmények között mutatjuk be a 
textileket, ha az ideális környezeti feltételeket 
meg tudjuk teremteni, lassíthatjuk a 
természetes öregedésüket.  
  
  Ezért szeretnék rámutatni azokra az igen 
fontos állagvédelmi és mőtárgyvédelmi 
feladatokra, amik semmiképpen nem 
elhanyagolhatók a tájházakban tárolt, kiállított 
textilek esetében.  

 
 
 
 

A TEXTIL FAJTÁI 
  A különféle textilfajták legtöbbször természetes szálas anyagból készülnek:  
 Állati eredető (fehérjealapúak): - gyapjú, állati szırök 
 Növény eredető (cellulóz alapúak): - len, kender, pamut 
 Hernyószál alapú (fehérjealapú): - selyem 

A néprajzi tárgyak esetében a leggyakoribb alapanyag a vászon, a gyapjú és a 
szőrposztó. 
 

MEGFELELİ MŐTÁRGYKÖRNYEZET 
A megfelelı mőtárgykörnyezet esetében a következı szempontokat kell 

figyelembe venni: 
Épület: vizesedés, tetı állapota, 
Kártevık: rovarok, rágcsálók,  
Fertızés: penész,  
Hımérséklet, páratartalom: túl magas, túl alacsony, ingadozó, 
Sugárzás: fény, ultraibolya. 
 

ÉPÜLET 
  Az épület állagának milyenségébe nem akarok mélyen belemerülni, de ha rossz 
állapotú az épület: (vizesedı falak, szél, vihar által megtépázott zsúpfedél, amin 
az esı becsuroghat, stb.) akkor a kiállítótérben állandóan magas lesz a 
páratartalom. Amíg a problémákat nem szüntetjük meg, csak ideig-óráig tudunk 
nagy anyagi ráfordítással ideális környezetet biztosítani a kiállított tárgyaknak. 

Tanácsként viszont mondhatom, hogy a Szentendrei Skanzen több évtizedes 
tapasztalattal rendelkezı mérnökei szívesen nyújtanak tanácsot akár 
karbantartásról, akár felújításról legyen szó. 
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KÁRTEVİK 
 
MOLY: A gyapjú és minden állati eredető tárgy közismert ellensége a moly.  

A ruhamoly, szőcsmoly, szınyeg-, kárpitmoly, vagy a barna házi moly,  
mind elıszeretettel teszik petéiket a gyapjúszövetbe.  
    Rosszul gondoljuk, ha a röpködı, rajzó molylepkéket agyoncsapjuk, és abban 
a hitben vagyunk, hogy kiirtottuk a molyokat.  
   Az igazi pusztítást a petébıl maximum egy hónap múlva kikelı lárva okozza, 
amelynek a gyapjúszál, az állati fehérje szolgál táplálékot. A lárva szétrágja a 
gyapjút, és akár három évig eléldegél az anyagban, ha nem háborgatják.  
A körülményektıl függıen, (három hónap, vagy akár három év) elteltével a 
lárva bábbá formálódik, majd 10-44 nap bábállapot után molylepkeként, elölrıl 
kezdi életkörét.  

A molypille petéit, kikelés után kb. két héten belül lerakja és utána elpusztul. 
Normális körülmények között évente kétszer tavasszal és ısszel fejlıdnek ki a 
molyhernyókból a molylepkék.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hogyan védekezzünk a moly ellen?  
    A moly nem szereti a bolygatást, háborgatást.  
    A kiállított textileket, posztónadrágokat, kabátokat, kalapokat, szırbıl 
készített tárgyakat jól vizsgáljuk át. Fıleg az eldugott részeket így pl. gallér 
hátoldalát, belsı hajtásokat, zsebeket fordítsuk ki, és alaposan keféljük, 
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poroljuk, vagy lazán porszívózzuk át, mert így a lazán odatapadt peték 
eltávolíthatók a veszélyeztetett anyagról.    

 
 
Fontosnak tartom itt megemlíteni, hogy ne 
csak a textileket figyeljük molyosodás 
szempontjából. A házikenyér, a kiskosárban 
jól mutató diószemek, vagy a liszteszsák tele 
gabonával szintén be tud molyosodni.  
 
 
 

 
Mivel védekezzünk a moly ellen? 
    Nagymamáink idejében még ismeretlen volt akármilyen gyári molyirtószer. 
Hatékony eljárás volt a szekrényben, ruhák közé elhelyezett dohánylevél, a 
naftalin, a levendula, a feketebors.  
    Javasolnám, ahol lehetıség van a tájház kis kertjében pár tı levendulát ültetni, 
nem kell megvenni a boltban kapható mutatós csomagolású drága levendulát.  
    Egy-egy köteg kiakasztott levendula, dohánylevél nem ront a kiállításon. 
    De ha az ilyen óvintézkedések nem elegendıek, akkor a forgalomba lévı 
molyirtók közül a legmegfelelıbb a GLOBOL.  
    Erısen fertızött textileket jól zárható nylon zsákba tegyük, helyezzünk bele 
globolt úgy, hogy a textilekkel közvetlen ne érintkezzen, mert foltosodást 
okozhat. 1-2 hónapig a tárgyakat hagyjuk benne, hogy jól átjárja a globol.  
A megfelelı mennyiség 100 g/m3. 
Ezeket a zsákokat soha ne tároljuk a kiállításban! 
     
NÁDMÉZNYALÓ (ezüst ısrovar) 
    Pár szóban beszélni kell errıl az alig 1 cm-es, hosszú vékonytestő 
ezüstfehéren csillogó, igen gyors rovarról. Elhanyagolt, dohos, nyirkos, sötét 
helyiségekben gyakran megfigyelhetı.  
 Kedveli a keményítıtartalmú anyagokat pl. tapétát, könyvfedelet és a 
keményített fehérnemőt.  
    Gyakori, alapos takarítással szinte rövid idın belül kiirtható. 

 
HÁZIEGÉR 
    Tájházak esetében nem szabad szemet 
hunynunk e felett az igen hatékony rágcsáló 
felett.  
Nem szégyen az ágy, szekrény, pad, stb. alatt 
elhelyezett rágcsálóirtó dobozka, vagy az 
egérfogó.  
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Egerek ellen macskát azonban ne tartsunk, 
ugyanis a szépen megvetett ágy takaróján 
a sáros cica tappancs nyomok 
visszataszítók. 

   Ügyeljünk az ıszi hővös délutánokon a nyitott ajtókra, ablakokra, amikor 
szívesen behúzódik az egér.  
   Gyakori takarítással, fészkelı helyük felkutatásával az egér problémát ki 
tudjuk küszöbölni. 
 
FERTİZÉS 
      
PENÉSZ 
    "A házi penísznek az természetírül: naptúl, széltől, szárazsúl az penísz nem 
élend." Ezen okosságokat mondták bölcs eleink, hisz tudták; a penész, ha 
megjelenik a lakásban, akkor valami nincs rendben. Száraz, jól szellızött, 
megfelelı hımérséklető felületen, a napsugárzás csírátlanító hatásától a 
penészedés nem indul el, vagy ha már bekövetkezett a baj, akkor e feltételek 
biztosításával megszüntethetı.” 
   A penészgomba-spórák hasonlóan számtalan más mikroszkopikus élı 
szervezethez, a levegıben lebegve terjednek, mindenütt jelen vannak, ha 
akarjuk, ha nem.  
   A spórák a tárgyak felületén megtelepszenek, de penészesedés nem indul el 
mindaddig, amíg a penész nem talál megfelelı "táptalajra". A penészfoltok ott 
jelentkeznek elıször, ahol hosszabb idın át magas a páratartalom, ami az egyik 
elengedhetetlen feltétele a penész kialakulásának.  
Vagyis a penészedés ott kezdıdik, ahol legalább 72 órát meghaladó idıtartamig, 
75% feletti a páratartalom.  
   A penész keletkezhet olyan helyen is, ahol a levegı páratartalma a hidegebb 
felületeken lecsapódik, pl. ablakpárkányon. 
   A száraz, kellıen szellızött és megfelelı hımérséklető felületen a penészedés 
nem indul el.  
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Hogyan ismerjük fel a penészedést?  
   A helyiségbe lépve, kellemetlen, fülledt levegı és „dohszag” fogad, a penészre 
allergiás egyéneknél irritáló köhögés is elıfordulhat. 
 
 Mivel kezeljük a penészedést?  
    Ha már bekövetkezett a baj, elsısorban a nedvesedés okát szüntessük meg. 
Ezzel meg tudjuk szüntetni a penész terjedését. Nem szükséges rögtön különféle 
vegyszereket, penész gátló festéket, penész lemosót használnunk, hiszen, ha a 
penészesedés okait nem szüntetjük meg, akkor a tünetek kezelése csupán 
átmeneti eredménnyel jár. A kezelıszer hatóanyagának lebomlása után a 
penészképzıdés újra kezdıdik.  
    A penészes tárgyat lassan szárítsuk ki, majd mechanikusan távolítsuk el a 
penészt a felületrıl ecsettel, vagy szőrıvel ellátott porszívóval. Egészségünk 
védelmében lehetıség szerint szabadban végezzük védımaszk és gumikesztyő 
használatával.  
    Jó minıségő textileknél vasalással, esetleg gızöléssel is jó eredményeket 
tudunk elérni. 
    Hatásos a szalicilsav - alkohol - víz = 2-70-30 arányú keverékének 
permetezése. 
 
 
 

 
HİMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM 
 
     A biológiai kártevık mellett a szélsıséges klímaviszonyok okoznak igen 
nagy károkat a textilekben és más kiállított tárgyakban. 
     A textíliák alapanyagai rostos szerkezető szerves anyagok, melynek 
rugalmasságát a rostok között elhelyezkedı víz biztosítja. Ha az anyag 
nedvességtartalma rendkívüli mértékben lecsökken, a rostok olyan közel 
kerülnek egymáshoz, hogy késıbb nem képesek újból telítıdni, textil töredezett 
lesz. Rugalmassága semmilyen késıbbi kezeléssel nem adható vissza. 
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    A változó légnedvesség a szövetet alkotó fonalak állandó mozgását idézi elı, 
ami a szövetszerkezet lazulását, a textília méretének változását okozhatja.  
    A gyapjú, pamut és a len eleve nagy százalékban képes megkötni a 
környezetébıl a nedvességet. Túl magas relatív páratartalom mellett a 
függesztve tárolt textíliánál olyan mértékő súlynövekedés léphet fel, hogy az 
elszakadhat. 
     Magas páratartalmú helyen tárolt hímzések festett fonalai megszínezhetik az 
alapanyagot, vagy a velük közvetlenül érintkezı másik textil tárgyat. 
    Mint az elızıekben már említettem, a túl magas relatív páratartalom ideális 
környezet a penészgombák kifejlıdésének is. 
 
Ideális körülmények a textil tárgyak számára:  

 18-22 oC hımérséklet,  
                  55-60 %-os páratartalom.  
    A kiállítótérben mindenképpen helyezzünk el mérımőszert, hogy nyomon 
tudjuk követni a hımérsékletet és a páratartalmat. 
    A tájházak nyitottsága, rosszul záródó ablakok, régi ajtók miatt sokkal jobban 
érvényesül a változó idıjárás hatása az épületben, mint bármilyen más, zárt 
kiállításban.  
    Legnagyobb problémát a téli idıszak jelenti: a hımérséklet csökken és ezzel 
arányosan a páratartalom növekszik.  
     Legjobb megoldás ennek kiküszöbölésére, ha lehetıség van arra, hogy a 
főtetlen kiállításból télre egy főtött helységbe visszük a textiltárgyakat. 
    Másik lehetıség: télen a hımérséklet emelése, vagyis a főtés. Ez azonban 
esetek többségében technikai okok miatt nem megoldható. Mőtárgy a 
cserépkályha, kemence stb. Ha van rá lehetıség, ilyen esetben célszerő 
elektromos hálózatról mőködı légszárító berendezéseket alkalmazni.  
  A magas páratartalom csökkentésére szintén jó megoldás lehet a múzeumi 
gyakorlatban legtöbbet alkalmazott SZILIKAGÉL használata. Ennek az 
anyagnak jó tulajdonsága, hogy egyensúlyra törekszik a környezetével, tehát ha 
a környezete nedvesebb, abból vizet von el, ha szárazabb, annak vizet ad le. Kb. 
súlya 40 %-ának megfelelı mennyiségő vizet képes a környezetébıl felvenni  
(1 kg szilikagél mintegy 400 g  /4 dl/ vizet köt meg). 
    Jól kezelhetı, színváltozása mutatja, hogy telítıdött vízzel. Kezelése könnyő, 
mivel a szemcséket egy nagy edénybe tesszük, és meleg helyen kiszárítjuk. 
Gyors szárítást érhetünk el, ha közepes hımérséklető (100-120 oC) tőzhelyben 
szárítjuk ki.   
 
 HOGYAN ALKALMAZZUK A SZILIGAGÉLT? 
   Kis pamutzacskóba tegyük a szemcséket, amit ágynemő közé, ruhásládába, 
felöltöztetett bábuk ruhája alá rejthetünk el. 
 
Milyen páramérıt vásároljunk: 
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   HAAR típusú – hajszálas, és kalibrálható készüléket. Ma már ritkán lehet 
kapni olyat, ami egyben a hımérsékletet is méri. 
   Sajnos nem bízhatunk meg a gyári beállításban, sok esetben nem megfelelı 
értékeket mutat. 
Röviden szeretném elmondani, 
 hogyan kalibrálhatjuk a páramérıket: 
   Jól benedvesített vizes ruhába csavarjuk be a készüléket. 1-2 óra múlva 
bontsuk ki - a mutató bárhol áll - a hátoldalon, vagy az alján lévı kis csavar 
segítségével 95 %-ra állítsuk a mutatót.  
Fontos! Ne huzatos helyiségben végezzük ezt a mőveletet, mivel ezek a 
készülékek igen érzékenyek és így nem tudjuk jól beállítani. 
 
 

                                         
   
   
 
 
 

 
 
 
 
 
ELSEC 764 mérımőszer 
     Ezzel a kézi mérımőszerrel, egyszerre több 
paramétert - hımérsékletet, páratartalmat, fényt és 
ultraibolya sugárzást - tudunk mérni. A mérést a 
készülék elıre beállított idıközönként végzi. 
    A mért adatokat rögzíti, melyeket számítógépre 
vihetünk fel: táblázat, vagy grafikon formájában, s a 
késıbbiekben feldolgozhatjuk. 
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SUGÁRZÁS 
 
Fény, ultraibolya 

 Kiállítási helységek megvilágítására természetes és mesterséges fényforrások 
szolgálnak. 
  Természetes fényforrás a Nap, mesterséges fényforrások az izzólámpák, 
fénycsövek stb. 
   Ezek a fényforrások un. elektromágneses sugarakat bocsátanak ki magukból. 
Ezen sugárzások egy része a fény maga (látható elektromágneses sugárzás), más 
része az ultraibolya (UV), illetve az infravörös (IR) sugárzás (láthatatlan 
elektromos sugárzások). 
   Ezek a sugarak oxigén jelenlétében mind a cellulóz, mind a fehérje alapú 
szálakban fotóoxidációt indítanak meg, amelynek eredménye a textília 
elszínezıdése, általában sárgulása.  
   Természetesen ezek a károsító folyamatok függenek a textil színezésére 
alkalmazott festékektıl.  
   A kiállító termekben törekedjünk a természetes fény kiszőrésére, függönnyel, 
vagy ha anyagilag lehetıség van, esetleg az ablakokra rakassunk UV sugarakat 
elnyelı fóliát.  
    UV szőrık: olyan színtelen, vagy színes (pigmentált) anyagok, amelyek a 
fényt részben vagy teljesen átengedik, de az UV sugarakat nem, vagy csak 
kismértékben. 
    Készülhetnek üvegbıl, mőanyagból, vagy fóliából. 
    A tájházaknál célszerő olyan fóliát alkalmazni, melyek az UV sugarak teljes 
szőrése mellett a fény bizonyos részét átengedik, így a belsı, helyi világítást is 
mérsékelni tudjuk. 
   E fóliák elınye az UV szőrésen kívül, hogy törés biztosak.  
 A kiállításban mindenképpen törekednünk kell, hogy 50 LUX-nál nagyobb 
fényerısség ne érje a textil tárgyakat. 
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A TEXTIL KONZERVÁLÁSA 
 
    A tájházak általában nem rendelkeznek konzerváló szakemberekkel. 
    Ezért viszonylag olyan egyszerő, hétköznapi módszereket kell alkalmazni a 
tárgyak konzerválására, karbantartására, melyeket helyileg is el lehet végezni. 
    Amennyiben egyszer rendbe tesszük a tárgyakat, és továbbiakban 
megteremtjük az ideális környezeti feltételeket számukra, máris elértük, hogy 
lassítjuk a természetes öregedésüket. 
 
A textil tisztítás módszerei: 
Felületi tisztítás – porszívózás, kefélés 
Száraztisztítás – folttisztítás 
Nedves tisztítás – mosás 
 
Felületi tisztítás: 
    Felületi tisztításon, a textil felületén lévı por és egyéb szennyezıdések 
eltávolítását értjük. Erre legalkalmasabb a porszívó. Arra azonban ügyeljünk, 
hogy közvetlen a tisztítandó felületet ne érje a szívócsı, mindenképpen egy laza 
szövési textíliák tegyünk a tárgyra. 
 
Száraz tisztítás, folttisztítás: 
    Zsíros, olajos szennyezıdések általában szerves oldószerekkel tisztíthatók a 
leghatékonyabban.  
Ilyen tisztítószerek pl.: etilalkohol, perklóretilén, széntetraklorid.  
Hátrányuk ezeknek az oldószereknek: tőzveszélyesek, mérgezık.  
  Ezért csak szakember végezheti, megfelelı munkavédelmi elıírások betartása 
mellett.  
 
Vizes tisztítás:  
    Vizes közegben a különbözı szálas anyagok más - és más módon duzzadnak, 
zsugorodnak.  
    A csavarodott pamutszál és a hélium szerkezető gyapjúszál hosszában 
nagymértékő összeugrásra képes, miközben keresztmetszetében alaposan 
megduzzad. Általában a len, kender és a selyemszálaknál kevésbé számíthatunk 
mosás közbeni méretváltozásra. 
 
 
Mosás elıtt fajtánként mindenképpen válogassuk szét a textileket: 
    - fehér,  
    - színes, 
    - pamut, 
    - gyapjú, 
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    - selyem. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Színes anyagok esetében elıször meg kell gyızıdnünk a színek tartósságáról.  
Az un. levérzési próbát a következıképpen végezzük:  
   A tisztítandó felület legkevésbé látható része alá több rétegben fehér flanelt, 
papírkéztörlıt helyezünk, majd mosóoldatot cseppentünk a felületre.  
Átnedvesedés után, ha az alátét fehér marad, a színezék tartós, ha nem, akkor 
sajnos ereszt a színezék. Általában ez a növényi festéső anyagoknál fordul elı.  
   A színezékek rögzítését gyapjú és selyem esetében megpróbálhatjuk 5 %-os 
ecetsavoldattal. A pamutnál konyhasóoldattal.  
   Mosás elıtt ne csak a színezékeket vizsgáljuk. Nézzük át jól a mosandó 
textíliákat.  Kisebb hibák kijavítása nem minden esetben textilrestaurátori 
feladat. Felbomlott szálakat öltsük vissza, a kisebb szakadásokat próbáljuk 
megvarrni, megstoppolni, leszakadó félben lévı gombokat varrjuk vissza, stb.  
   Gondoljunk csak arra, ha otthon valami elszakadt nem rohanunk varrónıhöz, 
vagy textilrestaurátorhoz.  
 
Mosás: 
   Jó minıségő textileket moshatjuk automata mosógépben. A kereskedelemben 
ma már nagyon jó kímélı programú mosógépeket lehet kapni. Régi 
hagyományos keverıtárcsás mosógépbe soha se mossuk a textileket, mivel egy 
kilógó szál, amit nem vettünk észre, beakadhat a tárcsába, és visszafordíthatatlan 
károkat okozhat. 
   Mosógépes mosáshoz használhatjuk a kereskedelemben kapható mosóporokat, 
de nem mindegy, hogy milyet. Legjobb a mosószóda. 
   Ne használjunk olyan mosószereket, melyek nagy 
mennyiségben tartalmaznak optikai fehérítı adalékot. 
   Mosáshoz mindenkor kéz meleg (max 40 oC ) vizet 
használjunk.  
Csipkéket, finom textíliákat azonban csakis kézzel 
mossuk.  
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Szárítás: 
    A tárgy formáját követve:  
- sík tárgyakat, ha lehetıségünk van fektetve, szépen kisimítva, színoldalukkal 
lefelé szárítsuk, így a vasalást is ki tudjuk küszöbölni. 
- viseleteket próbáljuk formára igazítani, ujjait tömjük ki tiszta flanellel, 
vászonnal.  
- hímzéseket, csipkéket fektessük hungarocell lapra, és rozsdamentes 
gombostővel tőzzük ki. 
 
HOGYAN ÁLLÍTSUK KI A TEXTILEKET? 
 
   Elsı és legfontosabb a kiállítás rendezésekor meggyızıdnünk arról, hogy a 
kiállítandó tárgy nem fertızött-e! 

    
  A sík textilekkel nincs sok gond, mivel használatából adódóan pl. az 
ágytakarók, a kitömött párnák az ágyon, az asztalterítık, a csipkék, a 
bölcsıtakarók– ezeket funkciójukban mutatjuk be. 
  A törülközıket azonban csakis a tartójára tegyük, és soha ne akasszuk szegre! 
Tudom, jól mutat az ajtó mellett a fogasra felakasztott kabát, bajkó, de egy idı 
után visszahozhatatlanul deformálódik.  
Ezeket a tárgyakat párnázott vállfára tegyük, ehhez az un. puffi vállfát a 
következı módon készítsük el:  
  A tárgy vállszélességénél valamivel kisebb fa vállfát poliésztervattával az adott 
méretre, vastagságra körbetekerjük, majd tiszta, mosott vászonanyaggal 
betakarjuk. 
  Másik megoldás, hogy a kiállítás nyitvatartási ideje alatt a fogason lóg, de a 
zárás után emeljük le és nyitásig fekve, vagy vállfán tároljuk. 
  A falvédıt se helyezzük közvetlen a falra.  
A tárgy hátoldalán a szélére, teljes hosszúságban varrjunk tépızárat. A tépızár 
másik felét egy megfelelı mérető fa lécre rögzítsük apró szeggel, esetleg 
ragasztóval, ami kétoldalas ragasztó is lehet. Ezután szereljük fel a falra a 
falécet, amire már biztonságon fel tudjuk rakni a falvédıt. Elınye: egyenletesen 
fog lógni a tárgy. 
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   Ha ládákban textileket szeretnénk bemutatni, minden esetben béleljük ki 
savmentes papírral, tiszta, fehér vászonnal, hogy az esetleges fakonzerváló 

anyag párolgása ne károsítsa a textileket. 

                         
 
VISELETEK 
    Ha bábun szeretnénk bemutatni a helyi viseletet, kerüljük a manöken bábukat. 
Ma már több cég foglalkozik kimondottan kiállítási bábuk készítésével, de ezek 
is igényelnek kisebb-nagyobb átformázást. Mindenképpen ki kell tömnünk 
felsıruházat formájára. A több rétegő bı szoknyák alá készítessünk vázat, 
abroncsot, mely követi a ruházatok esését.  
 
TAKARÍTÁS  
A kiállított tárgyak mindegyikére vonatkoztatva:  
Ne használjuk tisztításhoz vegyszert! Kerüljük a nedves ruhával való 
törölgetést! Csakis tollsöprővel portalanítsuk a tárgyakat! 
    Padló feltakarítása: sározott padló esetében mielıtt felsöpörnénk, takarjuk le a 
tárgyakat tiszta anyaggal pl. ágyat, kiállított bábut stb. 
 Újra sározást együtt végezzük a „tavaszi nagytakarítással” a fertıtlenítı 
szellıztetéssel. Szép napos, tavaszi, vagy kora nyári idıben vigyük ki a 
szabadba a textileket: párnákat, ágynemőket, szalmazsákot és a többit. Árnyékos 
helyen jól szellıztessük át azokat.  
   A frissítı fellocsolást minden esetben a nyitott ablaknál végezzük, hogy hamar 
felszáradjon, az elpárolgó vízcseppek ne okozzanak magas páratartalmat.  
   A láda, asztal, ágy, pad lába alá tegyünk méretre szabott fakockákat, hogy a 
padló esetleges nedvessége ne hatolhasson a tárgyba. 
   Fapadló, téglaburkolat esetében, ha áramlehetıség van, inkább porszívóval 
takarítsunk, és itt is kerüljük a seprést.  



Tájházi Hírlevél – 2007. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Bár még sok mindenrıl lehetne beszélni, de bízom abban, hogy elıadásom 
keretében egypár olyan dologról szóltam Önöknek, melyekre odafigyelve, 
utódaink még sokáig élvezhetik múltunk emlékeit. 
 
Elhangzott a bátai Tájházi Mőhelyen. 
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A Csökmıi Tájház 
- Nagy László András - 

 
 Mielıtt részletesen bemutatnám a Csökmıi Tájház épületét, létrehozását 
és programjait, mindenképen szólni szeretnék a településrıl, valamint annak 
kialakulását és történetét meghatározó kistájról is. A hagyományos népi 
építmények, fıként egy lakóház, de más egyéb építmények tekintetében is 
minden kétséget kizáróan jelentıs szerepet játszanak a település- és 
természetföldrajzi tényezık. 
  Csökmı településnéprajzáról szólva, csakúgy, mint a többi sárréti 
település esetében ki kell térnünk a folyószabályozások elıtti viszonyok rövid 
ismertetésére.  

A régi Nagy- és Kis- Sárrét közül az elıbbi a Berettyó mocsaraként 
ismeretes, míg az utóbbi a szabályozatlan Körös folyóból táplálkozott. A két 
Sárrétet elválasztó szárazulatot számtalan ér vágta át, melyek a két mocsarat 
egymással összekapcsolták.  
 A települések többsége a mocsarak szélén, vagy ahhoz közel helyezkedett 
el. Kisebb részük a két Sárrétet elválasztó erekkel szabdalt szárazulaton, néhány 
pedig, mint ahogy Csökmı is, a Kis-Sárrét mocsarában. Ennek legjellegzetesebb 
és legmélyebb pontjai közül az egyik, éppen Csökmı közvetlen környékéhez 
tartozott.1  
 A kiterjedt vizivilágot az 1860-as években megkezdett és a 19. század 
végére nagyrészt lezárult lecsapolási munkálatok teljesen eltüntették. Ma már 
Sárrét elnevezés alatt elsısorban és nem csupán az elpusztult mocsár helyét, 
hanem azon falvak csoportját is értjük, amelyeknek telepítési tényezıiben, és 
kialakulásuk folyamatában meghatározó tényezı volt a mocsár.  
E szempontból megkülönböztetünk mocsárszéli, ér menti és szigettelepüléseket. 
 A két elsı csoportnak közös vonásai vannak. A mocsár széle ugyanis nem 
adott állandó vonulatot, áradáskor a víz feljött a falvak alá, máskor viszont attól 
több kilométernyire visszahúzódott. A falvak, úgy települtek, hogy ér is legyen a 
közelben. Így a mocsárszéli falvak egyúttal ér mellett is fekszenek. 
 Az ártér szigetszerő emelkedésén fekszik a települések legrégebben épült 
része. Ezeket kanyargós utcájú, zugos apró tizedek alkotják. Házak, udvarok 
sokszor összezsúfolódva szoronganak az aránylag szőkös térségő szárazulaton. 
A falu térbeli terjeszkedésével, a késıbbi településrészek már az ártérre épültek. 
Ezeket árokkal és gáttal védelmezték az árvíz ellen, néhol ma is meg vannak a 
régi gátak pusztulófélben lévı maradványai.2 
 Sziget-település, az egész Sárréten összesen kettı volt, Szerep és Komádi. 
Szereprıl ezt írja, a 19. század közepén Osváth Pál a híres bihari csendbiztos: 
„A község, mint tengeren egy kis sziget, úgy lebegett a roppant víz között. 

                                                 
1 Csávás I. 6.o. 
2 Csávás I. 6; 20-21.o 
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Ekkor csupán egy másfél öl keskeny, mindkét oldalról buja náddal szegélyezett 
földterületen lehetett oda bejutni.”3  
 Érmenti település több is van, ezek általánosan a vízfolyások könyökénél 
helyezkedtek el, míg kisebb részük, ahogyan Csökmı is, azok zugaiba települt. 
 A török kor háborúi alatt a falu többször is elnéptelenedett. 1711- óta 
tekinthetjük folyamatosan lakottnak. Egy 1782-es térképvázlaton még az egész 
falu, jól láthatóan, kizárólag csak a település lefőzıdött patkó alakú magjából 
áll.  
 A 19. század végére a terjeszkedı település bár bonyolultabb szerkezettel, 
de megırzi 18. századi mintáját.  
Az 1900-as évek elsı évtizedeiben azonban már megközelítıen azonos területet 
foglal el, mint jelenleg.  
 A Tájház épülete az egykori és mai település természetes központjában 
fekszik. A telek a mellette nyíló zugnak és az Alkotmány utca kanyarodásának 
köszönhetıen szabálytalan alakú, síknak mondható.  
 A telekhatáron az utcavonaltól hátrébb, keskeny elıkerttel épült fel a 
lakóépület. Az építés idejére utaló évszám, felirat nem található rajta, de 
elmondás szerint az épület kora 100-150 évre tehetı.   
 Valamikor az 1870-es években épülhetett. A ház fala a kor és az alföldi 
nagytáj építkezési szokásai szerint, vályogtéglából készült, alapozás nélkül, 
döngöléssel tömörített földre.  
 Eredetileg ez is, ahogyan egykor a házak túlnyomó többsége, minden 
kétséget kizáróan nádtetıs lehetett. Annál is inkább, mert a lecsapolások elıtti 
természeti viszonyok közt olcsó és tartós fedıanyag volt a nád, melyet oly nagy 
mennyiségben vágtak, hogy Csökmı távolabbi területeket is ellátott vele.  
„ ... A szabályozás elıtt a halászat, csikászat, madarászat, nádvágás és jószág 
tartás volt a fı élelmikeresetük a lakosoknak... Nevezetes termény még itt a nád, 
mely a mocsárok nagyobb részének kiszáradása miatt ma már... csak a Körözs 
Sárrétjén teremvén... keresett cikk lett... Hajdan csekély ár mellett minden 
nádast a lakosság birt, ma is vághatnak felébe eleget. A levágott nádat a 
csökmeiek épen ugy usztatják, ugy nevezett lápokba kötözve a Körözsön a 
szomszéd Békésmegyébe, mint az oláhok a szálfákat.” - írja 1875-ben megjelent 
könyvében Osváth.4 
 Csökmın mára nádtetıs házat szinte egyet sem találunk. A tájház épületét 
is a két háború közti idıszakban a népi épületeken egyre sőrőbben megjelenı, 
hornyolt égetett cserép fedi. 
 Alaprajzi elrendezése a hagyományos alföldi típust képviseli, pitvaros 
konyhából és két szobából áll. Az elsı szobát tisztaszobaként, a hátsó szobát 
pedig, állandó tartózkodásra használták.  
 A két kémény és a tüzelınyílások elhelyezésébıl is következtethetünk 
arra, hogy a tüzelıberendezés eredetileg két, kívülrıl a pitvaros konyhából 
                                                 
3 Osváth P. 585.o 
4 Osváth P. 57; 313.o. 
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főthetı, kemencébıl állt. Késıbb ezeket kibontották, csak a kemence szája és a 
beépített tőzhely maradt meg.  
 Az építés idıszakát követıen a területen még hosszú évtizedeken 
keresztül a szabadkéményes házak voltak jellemzıek, itt azonban ennek semmi 
nyomát nem találjuk. Talán eredetileg sem készült, mivel a pitvarban sem padka 
nem található, sem a kémények átalakítására utaló jelek nem figyelhetık meg.  
 A házhoz hatalmas udvar és melléképületek (ólak, istállók, góré, szín stb.) 
tartoztak.  
Mára ezek közül egyedül az ólak maradtak meg. Az istálló a II. világháborúban 
aknatalálatot kapott, és a javítgatások ellenére életveszélyesek voltak a falai, 
ezért mindenképpen le kellett bontani. Az udvar közepén kút is volt, ezt a 70-es 
években temették be. 
A ház elsı ismert tulajdonosa Kádár István, aki a XIX. század végén vásárolta 
az épületet. Jómódú, jószágtartó- földmővelı gazdaként a XX. század elején már 
20 holdas birtokon gazdálkodott. Az 1960-as években ajándékozás során került 
a fia, Kádár István és felesége tulajdonába. Ekkor még több generáció élt itt 
együtt. Szintén földmőveléssel és jószágtartással foglalkoztak, de a téeszesítés 
idején földjük és házuk udvara egyre kisebb lett. Az udvar egy részét 
kénytelenek voltak eladni, ezen épült fel a mostani orvosi rendelı, egyetlen fiuk, 
István is itt építtetett házat 1980-ban. 
 1999-ben a lakatlanná vált épület, hagyaték útján került unokájuk, Kádár 
Irén, Nagy Tiborné tulajdonába.  
 2001-ben vásárolta meg a helyi Önkormányzat, tájház létesítése céljából, 
az épületet helyi védettség alá is helyezték. Eredeti tulajdonosai örömmel adták, 
mivel az épülethez ragaszkodtak, de érdemben nem tudták hasznát venni, 
lebontani pedig semmiképp sem akarták.  

2004. februárjára az önkormányzat megbízásából felújítási terv is készült. 
Rácz Tibor építész-tervezı és Virányi Zsolt építész, mőemlékvédelmi 
szakmérnök által.  
Az akkori helyzet és elképzelések bemutatására felolvasnék ebbıl egy rövid 
részletet: 
 „A népi lakóház jelenleg üresen áll, régi értékei részben megsemmisültek, 
kemencék, nádtetı, egykori melléképületek.  
A jellegzetes csökmıi háztípus helyreállításával a település egyik legszebb népi 
lakóháza menekülne meg a lebontástól. A felújítás után tájházat, helytörténeti 
kiállítást lehetne benne kialakítani… A helyreállítás során vissza kell állítani a 
nádfedést, ennek megfelelı tetılécezéssel. 
 A telken egykor álló melléképületekbıl már csak egy épület áll, melyben 
ólak és tároló helyiség található. A helyi sajátosságok figyelembevételével 
ezeket rekonstruálni kell Az önkormányzat elképzeléseinek megfelelıen helyet 
kapnának az alábbiak: 
 Istálló, a kézmőves mőhelyek, kiállítások, egyéb rendezvények, illetve 
vizesblokk elhelyezésére, a késıbbiekben esetlen nyitott szín, a szabadtéri 
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rendezvények lebonyolítására. A paraszti porta helyreállítása akkor lenne teljes, 
ha a telken megépülhetne egy faszerkezető ólasgóré, és a gabonatárolás egykori 
jellegzetes építményei, a boglyaformájú gabonatárolók.”5 
 Az önkormányzati elképzelés megvalósítása a terveknél tovább azonban 
nem jutott, miközben az épület állaga évrıl évre szemmel láthatóan romlott.  
Ezen a ponton azonban az eddig szabványos keretek közt zajló események egy - 
a meglátásom szerint- rendhagyó, de szerencsés fordulatot vettek. 
 Az épület eredeti tulajdonosai látván az épület állagromlását, és azt, hogy 
az önkormányzat részérıl kevés eséllyel kecsegtet a továbblépés, különös 
lépésre szánták el magukat.  
 2004 ıszén felvetették, hogy visszavásárolják az épületet, és a tervek 
figyelembe vételével ki is alakítják benne a tájházat. Továbbá ígéretük szerint 
2005 augusztusára, a település éves helyi rendezvényének, a Sárkány-napnak 
keretében meg is nyitják azt.  
 A család saját erejébıl újította fel az épületet. Gondolom, nem kell 
részleteznem, hogy ez mennyi idıt, energiát és nem utolsósorban természetesen 
anyagi ráfordítást is igényelt. 
 Az elsı munkálatokat már márciusban megkezdték, a felvizesedett 
vályogfalat több helyen alá kellett falazni. A konyha utólagosan leburkolt 
mozaikpadlóját felszedték, ezzel mindhárom helység visszakapta az eredeti 
földes állapotát. A felsıházból kikerült a cserépkályha, és visszakerült a 
hasábkemence. Ezután a tapasztás, meszelések, festések, ablakjavítások, 
kéményrakás, majd a padlómázolás következtek.  
 A felsı vagy „tisztaszoba” berendezése során jórészt eredeti bútorai 
kerültek vissza. A konyhát a helyi lakosság felajánlásaiból és a Sárréti 
Múzeumtól kölcsönzött tárgyakkal sikerült teljesen berendezni.  

Az alsó szoba félig lakószoba, félig kamra képét mutatja. Maradtak még 
tárgyak, amik már végképp nem fértek el a házban, fıként munkaeszközökrıl 
van szó, ezek a ház elıtti tornácra kerültek. Egyéb nagyobb eszközök, mint a 
szılıprés, ekék stb. az alkalmi szín alatt állnak.  

 A magánkézben lévı tájház tulajdonosa Nagy Tibor és Nagy Tiborné 
2005. augusztus 19-én tartotta a megnyitót. A felújításra és az üzemeltetésre 
azóta is saját erıforrásokat használnak.  

 Programjaik közt a 2005. augusztusi megnyitó óta sőrőn jelenik meg a 
más tájházakban is méltán népszerő sütés-fızés. Fızıverseny, szalonnasütés, 
hagyományos süteménykészítés, karácsonyi mézeskalácssütı verseny 
formájában. Csakúgy, mint a naptári ünnepek felelevenítése: az adventi 
koszorúkészítés, a farsang és a húsvéti tojásfestés. A földmőveléshez 
kapcsolódó hagyományos munkafolyamatok és a hozzájuk köthetı ünnepek 
felelevenítése, mint a kézi kaszás aratás, vagy szüreti bemutató és felvonulás ez 

                                                 
5 Rácz T.- Virányi Zs.- 5-6.o. 



Tájházi Hírlevél – 2007. 3. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

évben már másodszor került sikeresen megrendezésre a tájház szervezésében. 
2007-ben elıször volt kukoricafosztóka, valószínő, hogy az elızıek mellett ez is 
évrıl évre visszatérı eleme lesz a programkínálatnak, csakúgy, mint az idén 
másodszorra megrendezett pásztor találkozó  is. De a gyermekjáték készítés, 
helytörténeti elıadás, fotókiállítások is megjelentek az elmúlt évek 
programkínálatában.  
 

    
 
  Pásztortalálkozó   Tengeri fosztás 

 
Némiképp visszakanyarodva engedjék meg, hogy kiemeljem azokat az 

eseményeket, amelyek egyúttal a néprajzi dokumentálás alkalmait is jelentették. 
A tájház által szervezett fotó- reprodukciós győjtés kapcsán több mint 2000 
papírfotó és üvegnegatív került digitalizálásra. Ezek késıbb kiállításra is 
kerültek, vagy projektoros vetítéssel tekinthették meg az érdeklıdık. Az idısebb 
generáció számomra döbbenetes mennyiségben adatolta be például egy 
fényképész hagyaték képeinek vetítésén annak fotóanyagát, de a 
településtörténeti fotók kapcsán is ugyanez volt a helyzet. Ilyen alkalom volt 
mindkét pásztortalálkozó, ahol szóbeli, fotódokumentációs és mozgófilm 
győjtés egyaránt folyt.  

 
Ugyanezt mondhatjuk az aratással, szürettel és tengeri fosztással 

kapcsolatban: nemcsak közönségprogramok, hanem egyben a néprajzi győjtés és 
rekonstrukció eseményei is voltak. 

 
 A jövı nyilván a programok körének további bıvülését, színesedését 
eredményezi majd.  Rövidesen sor kerülhet a folyamatban lévı, régi fotók 
alapján tervezett palánkkerítés és kapuk befejezésére. A jövıben az elmaradt 
felújítások: az istálló, a góré, a szín, esetleg a gémeskút rekonstrukciójára, a 
nádfedél visszaállítására is sor kerülhet. Megépülhet majd az eredeti tervekben 
szintén szereplı, sajátos, boglya alakú gabonás is, amirıl a már idézett Osváth 
Pál azt jegyezte föl, hogy minden csökmıi gazda udvarán láthatunk egyet.  
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Irodalom 
 
Csávás István: A Nagy Sárrét monográfiája, Debrecen, 1945. (Közlemények a 
Debreceni Tisza István Tudományegyetem Földrajzi Intézetébıl, 6. szám) 
Osváth Pál: Bihar vármegye sárréti járása leírása , Nagyvárad, 1875. 
Rácz Tibor István- Virányi Zsolt: Csökmı, Alkotmány u. 1/b. – népi lakóház 
helyreállítása, 2004.  
 
Elhangzott a Dél-Alföldi Regionális Találkozón Kondoroson. A közölt fotók a 
Szerzı felvételei 
 

 
 

A csökmıi tájház 
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Mezıgazdasági eszközök győjtése 
- Hajdu Ráfis János – 

Mezıgazdasági Gépmúzeum Mezıkövesd 
 

„Győjteni csak pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen, 

úgy érdemes!” 
 

Kedves Barátaim! 
 
Úgy gondolom elıadásom címe nem fedi teljes mértékben az én 
mezıgazdasági eszközgyőjtı utamat. Közel 40 éves győjtı múltamra 
visszatekintve látom, hogy a kedélyesen tervezgetett vagy meglepetésszerő 
győjteménygyarapítás mellett gyakran voltak nehéz munkával, nagy anyagi 
áldozattal, néha bonyolult körülmények között megszerzett tárgyaink is. Ám 
mindig eltöltött az az öröm, az a szépségérzet és megnyugvás, amelyet talán 
csak a csillagos ég bámulata adhat az embernek. Ott a temetı Isten 
alkotásában gyönyörködhetünk, a mőtárgyak esetében meg elıdeink 
alkotását, értékes munkaeszközét, múltunk egy darabját, annak jelen idıben 
való megbecsülését, és a jövınek továbbított éltetés örömét nyújtja az 
embernek. Bizakodunk, hogy e tárgyak túlélnek bennünket és a jövı számára 
tanulságos, értékes anyagként maradnak fenn. 
 
Úgy gondolom, hogy sok mőgyőjtı elsısorban érzelmi alapon kötıdik 
valamilyen témakörhöz. Nálam egyszerő és adott volt  mezıgazdasági 
eszközök és gépek győjtésének indíttatása. Népes, kisbirtokos 
parasztcsaládba születtem és nevelkedtem. A korán elhalt szüleim után rám 
maradt tárgyak az ı emléküket idézte. A paraszti munka eszközei az ı kezük 
tapintását, melegét továbbították felém. A családi és rokoni örökségen 
túlhaladva a tovább gyarapított győjtemény, egy mára már véglegesen letőnt 
paraszti társadalom emlékét ırzi. Egy olyan társadalomét, amely rendkívül 
szívós, szorgalmas munkával minden külsı segítség vagy állami támogatás 
nélkül, a mindennapi szükségletek mellett a maga egyszerőségében szép 
értékeket, sajátos kultúrát teremtve tartotta fenn magát, és egy nemzetnek 
volt éltetı ereje. 
 
A paraszti munkához hozzátartozott a famővesség, a népi kovácsmővesség 
majd végül a 19. században kibontakozott mezıgazdasági gépgyártás is. A 
lovaskocsik, jármok, favillák, gereblyék és egyéb fából készült eszközök, 
szerszámok természetes részesei egy paraszti kultúrát bemutató kiállításnak. 
Ezek a tárgyak nemcsak iparos mesterek munkái lehetnek, hanem ügyes kező 
parasztemberek alkotásai is. 
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Kovácsmester nélkül régen nem lehetett talán egy falu sem. Kovácsoltvasból 
készült kéziszerszámok, eszközök, különbözı pántok, vasalások sok szép 
példánya maradt ránk. Hogy ezek a nehéz kező emberek mennyi szép 
díszített munkát készítettek ez csodálatos! Ez egy külön győjtı témakör lehet 
bárki részére ma is. Példaként hadd említsem meg a saját díszes kovácsoltvas 
győjteményünket. Jólehet, ma már inkább csak ócskavas telepeken találunk 
legkönnyebben rájuk. A vidéki kovácsmesterek készítettek vasboronákat, 
ekekapákat is. Győjteményünkben 15 különbözı ekekapa látható és ezeknek 
csak kisebb része gyári készítéső. 
 
Az 1970-es években nagyon törekedtem az elsı ipari gyártású ekefejek 
győjtésére. Ezek súlyos öntöttvas tárgyak voltak és a legtöbbre gémeskutak 
tünkıjére nehezékként alkalmazva találtam. Győjteményünkben jelenleg 
közel 30 db különbözı eke található. 
 
Az 1800-as évek második felében az ipari fejlıdésnek a mezıgazdasági 
gépgyártás volt az egyik legjelentısebb ága. A gépgyártást a vasöntödék 
elterjedése indította el, alkatrészeik vasból kiöntve legtöbbször minden 
megmunkálás nélkül készültek. Így a lovasjárgányok, répa-, é szecskavágók, 
darálók, morzsolók és az egyéb gépalkatrészek is. Minden készterméken 
öntött betükkel tüntették fel a gyártmány típus jelét, a gyártó cég nevét és 
helységét. Győjteményünkben így ırizzük Miskolc, Kassa, Rozsnyó, Szepsi, 
Fülek, Losonc, Korompa, Kövi, Német-próna, Bódvaszilas, Salgótarján, 
Jászalsószentgyörgy, Mohács, Pécs, Kaposvár, Moson, Szombathely, gyır és 
Budapest vasöntödéinek emlékét. 
 
És hogy darabszámokat is említsek. 
Győjteményünkben van jelenleg: 
 
30 db lovasjárgány, 40 db szecskavágó, 36 db daráló, 16 db répavágó és 18 
db morzsoló. 
 
És hogy az egyéb mezıgazdasági gépeinket is említsem: 
 
Cséplıgép 14 db, konkolyozó 12, szelelırosta 6 db. 
 
Másik nagy téma lehet a mezıgazdaságban egykor használt gız-, és 
robbanómotoros erıgépek győjtése. Cséplıgéphajtó gızlokomobilból talán 
20 db körül van hazánkban. Az 1852-ben Angliából Magyarországra hozott 
elsı gızlokomobil a Mezıgazdasági Múzeumban látható. A Mezıkövesdi 
Múzeumban van 3, a Gödöllı Agráregyetemen 3, Keszthelyen 2 önjáró, egy 
ceglédi magángyőjtınél pedig 4 db. 
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Cséplıgépek hajtására készült robbanómotoros lokomobilból az országban 
Múzeumunk rendelkezik a legnagyobb darabszámmal. Ez összesen 36 db. 
Ezek általában 80-100 éves gépek. Hasonló nagyságú ilyen győjtemény 
tudomásunk szerint Európában sem található. 
 
Stabilmotor győjteményünk szintén nagy. Ha csak a 70-100 év közöttieket 
nézzük, ezek darabszáma is 80 körül van. Ez a téma azonban már kevésbé 
mezıgazdasági inkább motorfejlıdés és technikatörténet. Traktorgyüj-
teményünk jelenleg 50 db-ból áll. Gyártási idejük 1920-1970 között van. 
Jelenleg itt is az élen járunk. 
 
Ennyiben kívántam rendszerezni és győjteményünkön keresztül bemutatni a 
mezıgazdaságban egykor használt eszközöket, gépeket. Elmondhatom, hogy 
Magyarországon országos múzeum ilyen nagymértékben nem rendelkezik 
hasonló anyaggal. 
 
Végezetül hangsúlyoztam, hogy én is egy-két darabbal kezdtem el a 
győjtımunkát és évtizedek tudatos, szívós munkájával juthattam el a mai 
eredményekig. Nagy örömem volt mikor egy ólaskerti rekonstrukció is 
megvalósulhatott itt. A tüzelıs ól, lóhíves, a magház és hidas építmények 
tájház jelleggel gazdagították múzeumi győjteményünket. Magamat mindig 
jobban tudtam azonosítani a tájházak lelkes létrehozóival, mint a hivatásos 
muzeológus szakemberekkel. Köszönöm figyelmüket! 
 
Elhangzott a Tájházi Mőhely ez évi ötödik képzési napján, 2007. október 26-
án a mezıkövesdi Mezıgazdasági Gépmúzeum kiállítótermében. 
 

          
 

A múzeumalapító Hajdú Ráfis János győjteményében 
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A tájházakban történt 
 
 
2007. szeptember 15-én – a Kulturális Örökség Napjai és az „Élhetıbb falu” 
keretében – a cigándi Falumúzeumban és táncpajtában „SZİTTES-
KARNEVÁLT” rendeztek. A rendezvény cél a a Bodrogköz népi hagyo-
mányainak felelevenítése, megırzése, ápolása, valamint a szőkebb régióban, a 
hátrányos helyzető településeken elıállított, tájjelegő szélesebb körő megis-
mertetése, kiállítása, árusítása. A program keretében elıadás hangzott el az 
Árapasztó tározó régészeti feltárásáról (Ringer Árpád), a Bodrogközi hagyo-
mányokról és szıttesmővészetrıl (Barsi Hajna), fellépett a cigándi Nefelejcs 
Színjátszókör, a Bodrogszerdahelyi Nıi Éneklı Csoport és Mákvirág Néptánc 
Együttes, a Bélyi Hagyományırzı Együttes, a Dercen Gyöngyösbokréta Nép-
táncegyüttes, a Tiszacsermelyi Éneklıcsoport, a Tálentum Együttes, a püspök-
ladányi Sárréti Népi Együttes, a BNSE Cinegés Csoportja, a Cigándi Hagyo-
mányırzık, és a Zsindely Együttes. 
 

���� 
 
A Békéscsabai Szlovák Tájház Áchim András termében szeptember 11-én nyílt 
meg „A szlovákiai Tokaj borvidék fotográfiákon” címő kiállítás, melyet PhDr. 
Juraj Zadansky – a Tıketerebesi Honismereti Múzeum igazgatója és Dr 
Szatmári Imre – megyei múzeumigazgató nyitott meg. A tárlaton Jilek Rastislav, 
gaspar Roland, Kacurák Stefan és Romancak Roland mővei láthatók 2007. 
október 12-ig. 
 

���� 
 

A Sóstói Múzeumfaluban 2007. szeptember 15-én a jármi kisnemesi házban „Az 
észt fekete kenyér” címmel nyílt idıszaki kiállítás. A kiállítást Sirje Tamkörv, az 
észt Mezıgazdasági Minisztérium Tudományos Tagozatának elnöke és dr. Fehér 
György a magyar Mezıgazdasági Múzeum fıigazgatója nyitotta meg. A kiállítás 
anyagát az Észt Mezıgazdasági Múzeum, az észt Tejgazdasági Múzeum és a K. 
R. Jakobson Tanyamúzeum győjteményeibıl válogatták. 
 

���� 
 

A Galántai Honismereti Múzeum nép kerámiagyőjteményeinek legszebb 
darabjait (134) mutatták be Pozsonyban az ULUV Népmővészeti Központ 
Széplak utcai fıépületének elsı emeleti galériájában a (Nem) egyszerő fazék – a 
fazekasság hagyományos és kortárs alkotásai címő kiállításon (Obchodna u. 64.) 
szeptember 18 – november 16 között. 
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20 éves a Heimatmuseum címmel 2007. szeptember 4-én jubileumi kiállítás 
nyílt a budaırsi Dr Riedl Ferenc Helytörténeti Győjteményben. A kiállítást 
megnyitotta Dr. Kovács József  László ny.  egyetemi tanár, a Heimatmuseum 
alapító igazgatója. A kiállítást összeállította és bemutatta Grósz András 
történész-levéltáros. 
 

���� 
 

 
2007. szeptember 9-én kiállítás nyílt a kerecsendi Hagyományok Házában. Errıl 
számol be a Kerecsendi Újság XV. Évfolyam 4. száma (2007. szeptember) 8. 
oldalán Ercsényi Károly tájházvezetı. 
 

���� 
 

Boldogasszony-kiállítás Zamárdiban 
- Gál Péter - 

  
Szent László király napján – ı a Boldogságos Szőz választott vitéze, 

amiképp a középkori hagyomány nevezi -, tartottuk a tájházban idıszaki 
kiállításunk megnyitóját. A hátsó szoba kazettás mennyezető templomocskává 
változott. Mindenütt – ott fönn, aztán a falakon, a bejárati ajtón és egy tárlóban – 
Boldogasszonyunkról készített rajzok, festmények, selyemképek, nemezképek, 
batikmunkák, fotók, plasztikák, természeti képzıdmények (löszbabák) 
érzékeltetik, hogy a magyar néplélekben (gyerekében, felnıttében egyaránt) él 
még a tudat, hogy Mária a Királynınk, s hogy Boldogasszonyunk az Istenszülı 
Anya, s benne, általa szentelıdik meg világunkban az anyaság. Ebben a lezüllött 
közállapotú korban, hogy itt milyen értéket mutatunk be, magyarázni nem kell.  

 
A kiállítás létrehozója, megálmodója Orosz Adél nemezkészítı. A 

megnyitón személyesen beszélt errıl a megtalált feladatáról. Fellépett Bognár E. 
Kata egy szép Szent László-énekkel, nıi karunk Szent Istvánt dicsérte, Németh 
Anna egy archaikus imádságot mondott el. Szakáli Anna Boldogasszonyunkat 
idézte közénk verseivel. Széles Ágota, Németh Évi, Gál Anna és Gál Kincsı népi 
Mária-énekeket adtak elı. Gál Péter néhány gyimesi csángó diaképpel vázolta 
fel miképp él a nép szívében még ma is Szent László király. A megnyitó egy kis 
agapéval zárult, melynek ékessége-finomsága – a híres zamárdi rétesek - Friesz 
Gyulánénak és Schwarcz Bélánának volt köszönhetı.  

 
A kiállítás vándorol a Kárpát hazában, szeptember 15-étıl Vasvárott lesz 

látható.                                                                               
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Orosz Adél, a kiállítás lelke-motorja kislányával és Bognár E. Kata 
énekes. 

 
25 éves a Tardi Tájház 

 
A tardi tájházak fennállása 25. évfordulóját ünnepelték 2007. október 24-én a 
tardi Tele-házban. A Tájházszövetséget Hegedősné Majnár Márta elnökségi tag, 
regionális képviselı  társaságában képviseltük. A rendezvényen meglepıen 
(bántóan) kevés résztvevı jelent meg! 
Szikszai Imre – a helyi hagyományırzı csoport és a tájház vezetıje köszöntötte 
a megjelenteket ( a polgármester sem jelent meg?!), majd Dr Veres László 
megyei múzeumigazgató adott tájékoztatást a megyei múzeumi szervezet 
helyzetérıl, amelyben jelenleg már egyetlen tájház sincs. Tájékoztatása a 
finanszírozás kérdéseitıl a pályázati lehetıségeken át a bükkábrányi ıscédrusok 
szomorú sorsáig több területet érintett. Lázár Katalin népdalkutató a matyó 
népdalkincsrıl, Hankóczi Gyula néprajzkutató a térségben korábban végzett 
kutatómunkájáról adott összefoglalást. Stoller Antal a Honvéd Együttes és a 
Mővelıdési Intézet mővészeti vezetıje és  koreográfusa a térségben végzett 
győjtı munká-jának eseményeit idézte fel. Szikszai Imre az elsı és második 
tájház és a nemrégen létesült hagyományırzı központ létrejöttét, eredményeit 
ismertette. 
 
Az elıadások sorát tájház-látogatás követte, ahol tardi asszonyok menyecske-
öltöztetése és rögtönzött táncbemutatója színesítette a programot. 
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A Tele-házban elfogyasztott kitőnı ebéd után rövid tájékoztatót adtam a 
Szövetség létrejöttérıl, tevékenységérıl, lehetıségeirıl, majd átadtam egy 
belépési nyilatkozatot a tardi tájház vezetıjének, aki nyilvánosan ígéretet tett, 
hogy jogi tagként belépnek a Szövetségbe. 
 
Sajnálatos, hogy az ország egyik legszínvonalasabb tájházának nevezetes 
jubileumát ilyen mértékő érdektelenség és közöny övezte, az elhangzott igen 
érdekes elıadások ilyen gyér hallgatóság elıtt hangzottak el.  Mindez – sajnos – 
egyre jobban tért nyerı jelenség, amely az okok mélyebb  átgondolását és a 
tanulságok levonását sürgeti. 
 
 

 
 

Az elıadások közönsége 
 

 

 
 

Rögtönzött viselet- és népdal bemutató 
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  Kitüntetett tagjaink, támogatóink 
 

2007. augusztus 20-án az állami kitüntetettek sorában örömmel olvastuk: 
 

F. Tóth Mária (Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetı fıtanácsosa) egyéni 
tagunk 

 

 
 

Bessenyei György díját; 
 

Káldy Mária (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – közönségszolgálati igazgató) 
képzési programjaink rendszeres elıadója 

 
Életfa díját. 

 

 

 
Mindkettıjüknek ıszinte szívvel gratulálunk! 
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A dunaharaszti német tájház megalakulása 
-  Vass Erika - 

 
2007 tavaszán egy rendkívüli kezdeményezés keretében vettem részt a 

dunaharaszti német tájház létrehozásában. Rendkívüli, mert öt helybeli 
vállalkozó saját erejébıl valósította meg sokak régi álmát. Wágner László, 
Kreisz Antal, Gerber Ferenc, Kaltenecker József és Gyarmati Attila ez év elején 
vásárolták meg a Zöldfa utca 39. számú épületet, majd márciusban keresett meg 
Wágner László azzal a kéréssel, hogy a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum muzeológusaként nyújtsak szakmai segítséget a leendı tájház 
berendezéséhez.  

A kivitelezésre csupán három hónapunk volt, így igen intenzív tempóban 
dolgoztunk, hétvégenként nemcsak a tulajdonosok és családjaik, hanem sok 
helybeli is segített a munkálatokban. Ez idı alatt egyrészt felújították a házat, 
másrészt a berendezéshez kerestünk megfelelı tárgyakat, melyek restaurálását a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum restaurátora, Hugyecsek Balázs Rizmayer Péter és 
Horváth Levente közremőködésével végezte el. 

A bemutatás idıszakának az 1940-es évek elejét választottam, mert ez az 
a kor, melyhez viszonylag könnyen tudtam tárgyakat és történeteket győjteni. A 
család leszármazottainak fölkeresése mellett azt is nagyon lényegesnek 
tartottam, hogy minél több idıs emberrel találkozzam, akik személyes 
élményeiket, élettapasztalatukat mesélték el gyermekkorukról. Így sikerült 
rekonstruálnom az egykori lakberendezés sajátosságait, illetve olyan szokásokat 
is megismertem, amelyek egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozás és helyi 
fesztivál keretében fölhasználhatók lesznek. A berendezéshez készített vázlatok 
alapján kezdtem neki a módszeres tárgygyőjtésnek. 

A Wágner László által kezdeményezett munka megmozgatta a 
dunaharaszti németség nagy részét. 115 család adományozott tárgyakat a 
berendezéshez, de még a megnyitó elıtti napon is érkeztek újabb fölajánlások, 
hiszen ekkorra már felismerték az emberek, hogy valóban a közösség érdekét 
szolgáló létesítmény születik. A június 10-i megnyitón éreztem munkánk 
gyümölcsét: az idısek közül sokan sírva fakadtak, amikor olyan házat, szobákat, 
tárgyakat láttak, amelyek gyermekkorukra emlékeztették ıket. A régi fotókról 
pedig történeteket idéztek föl, s azokon együtt nosztalgiáztak. A fiatalok 
számára azért jelenthet fontos központot a tájház, mert itt ismerkedhetnek meg 
ıseik életmódjával, a helybeli németség történetével. 

A ház felújítása során a helyi mesteremberek a haraszti hagyományoknak 
megfelelı állapot visszaállítására törekedtek: így pl. az utcai ablakokról 
leszedték az 1970-es évekbeli redınyöket, az istálló ismét téglaburkolatot 
kapott, a második helyiségben elbontották a 20. század második felébıl 
származó fürdıszobát, és így visszaállíthattuk a tiszta konyhát. A ház nyílászárói 
az eredeti zöld színüket kapták vissza, a házat pedig fehérre meszelték.  
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A sváb tájház létrehozásához megvásárolt ház az egykori német telepes 
részen, Alsófaluban (Altstadt) található. Az épületet 1924-ben Weinber Ferenc 
(1900-1972) kezdte el építtetni feleségével, Stöckl Máriával. Ferenc édesapja 
osztotta ketté a korábbi telket, így biztosítván önálló részt fiának. A jómódú 
család földmőveléssel foglalkozott, illetve szecskavágásból éltek: a fölaprított 
kukoricaszárat takarmányként budapesti fuvarosoknak adták el. Két lovuk és két 
tehenük volt. A ház két részletben épült, a sóskúti kıbıl kirakott pincében 
„1943. IX. HÓ 20.” fölirat olvasható. A villanyt 1942-ben vezették be. 

A II. világháború utáni németországi kitelepítések ugyan nem érintették a 
dunaharaszti svábokat, de 1948-ban felvidéki magyar családot telepítettek le 
német családokhoz, többek között Weinber Ferencékhez is.  A felvidéki család 
az elsı három helyiségben (a tisztaszobában, a tisztakonyhában és a 
lakószobában) élt. Az eredeti tulajdonos és felesége a hátsó konyhát és a kamrát 
használta 1962-ig. A pincét, ahol a bor mellett a zöldséget, tejet tárolták, két 
részre osztották.  

Az együttélés sok konfliktussal is járt, ami úgy ért véget, hogy Weinber 
Ferencék saját házukból véglegesen eltávoztak, és fiukkal közös házat építettek 
a Szilágyi utcában.  

A tájház az 1940-es évek elsı éveinek világát mutatja be. Az elsı helyiség 
a díszesen berendezett tisztaszoba, melyben nem laktak, csak az ünnepekkor 
használták. Itt a bejárattól jobbra esı falra helyeztük el a szenteltvíztartót, rajta 
egy rózsafüzérrel. A második helyiség a tisztakonyha, de a bemutatás idején már 
ez is szobaként funkcionált, csak nevében ırizte meg korábbi szerepét. A 
lakószobában az ágyak, az asztal és a ruhásszekrény mellett helyet kapott egy 
bölcsı és a sublót, melynek tetején a lakás díszét jelentı bögrék láthatók. A 
konyhából nyílik a spájz, ahol a fızéshez szükséges eszközöket, edényeket 
tárolták.  

 
 

Részlet a tiszta szobából (Batári Zsuzsanna felvétele) 
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A kamra szolgált helyszínül a disznóvágásokhoz és azokhoz a 

munkákhoz, melyek piszokkal jártak. Annak érdekében, hogy a tájházban majd 
be lehessen mutatni a disznóvágást, lekvárfızést, az építtetık készítettek egy 
üstházat is. A mezıgazdasági eszközök a kocsiszínben kaptak helyet; ezeknél 
kismérető táblákon feltüntettük a magyar – német – sváb elnevezéseket is. 
Ugyanezen elv alapján minden helyiségben az asztalon elhelyeztünk egy-egy 
alaprajzot a nagyobb berendezési tárgyakkal és azok neveivel. 

Az istállóban egy kiállítást rendeztünk be azokból a tárgyakból, melyek 
nem illeszthetık be szervesen a lakóházba, de a dunaharaszti németség története, 
kultúrája szempontjából mindenképp bemutatásra érdemesek. Ugyanakkor 
szerettük volna megmutatni az egykori istálló világát is, ezért a szénaledobót, a 
szolga ágyát felújítottuk. A jászlat – egyfajta speciális vitrinként használva – 
leüvegeztük, így abban is tudtunk tárgyakat elhelyezni: többek között itt láthatók 
a német nyelvő énekeskönyvek és a mára már elbontott német temetı egyik 
utolsóként megmaradt sírkıdarabja is. A berendezésbıl kimaradt két sublót is itt 
kapott helyet: ezeknek a fiókjaiban a különbözı csipkéket, terítıket mutatjuk be 
a látogatóknak. Az istálló egyik falára az ajándékba kapott szentképeket, a 
szemközti falra pedig a családi képeket tettük ki, melyeket már szintén nem 
tudtunk volna úgy betenni a lakóépületbe, hogy a berendezés néprajzilag hiteles 
maradhasson. Így viszont lehetıség nyílt arra, hogy a képek az adományozók és 
a látogatók számára is láthatóak legyenek. A győjtés során nagyon sok 
fényképet kaptunk kölcsön a dunaharasztiaktól, melyek sok apró mozzanatát 
mutatták meg a 20. század eleji életnek. Éppen ezért ezeket beszkenneltem, és 
így azok másolatban a tájház birtokában maradhatnak. A legérdekesebbeket 
A/3-as méretben nyomtattuk ki, és a jászol fölötti falon helyeztük el. Az 
istállóban láthatók a Weinber családról készült fotók másolatai is, továbbá két 
másik család fönnmaradt iratain (levelek, tervrajzok, peres iratok) keresztül 
mutatjuk be az 1940-50-es évek állapotát. 

 

 
 

Szemezgetés a régi fotók között (a Szerzı felvétele) 
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A kiállítás bevezetı szövegét Wágner László írta, melynek egy részlete 

így szól: „Svábok vagyunk. Ízig-vérig azok. A magunk elınyeivel és 
hátrányaival. 

Nagypapám mondogatta annak idején: „Fiam, annyi ember vagy, ahány 
nyelven beszélsz.” Sokan ismerjük és használjuk a német nyelvet, sajnos a sváb 
dialektust már kevesen. Mégis úgy érezzük, hogy nyelvünk nem csak egy a sok 
közül, ez nemzetiségünk alapja. 

Szeretjük a hazánkat, a szülıföldünket. Jó magyarnak lenni, de 
önérzetesen büszkék vagyunk arra, hogy svábnak születtünk, hogy több mint 
300 éves hazai múltunk során építı szorgalommal hozzájárultunk Magyarország 
fejlıdéséhez. A rohanó világ nem kedvez a kisebbségeknek, feledésbe merülhet 
anyanyelvünk és kultúránk is. Ez pedig azt eredményezheti, hogy 
nemzetiségünk teljesen beolvad, csak a dédapáktól örökölt nevek jelzik majd 
egykori német mivoltunkat. 

Ez év elején mi lelkes, sváb fiatalok komoly célokat tőztünk ki magunk 
elé. Megalapítottuk a Heimatland Harast (Haraszti Szülıföld) Alapítványt. 
Elhatároztuk, hogy mindent megteszünk kisebbségünk kultúrájának 
megóvásáért, ezért létrehozunk egy sváb tájházat, mely a késıbbiekben minden 
német kisebbségi kezdeményezés kiindulópontja, központja lehet… 
Megérkeztünk a gyökereinkhez, legyünk nagyon büszkék rá!” 

A megnyitó óta több pozitív lépés is történt a tájház életében. Ezek közül 
kiemelendı, hogy Dienes Beáta személyében állandó munkatárs került az 
intézménybe, aki folytatja az általunk megkezdett munkát, továbbá különbözı 
rendezvényeket, összejöveteleket szervez. 
Ha idejük engedi, látogassanak el a Budpaesttıl 20 km-re fekvı település 
tájházába, mely szerdán, szombaton és vasárnap 11-15 óra között látogatható.                  

 

 
 

Néptánc bemutató a június 10-i megnyitón a tájház elıtt 
(a Szerzı felvétele) 
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 T a r t a l o m 
 

V. Országos Találkozó 
Mecseknádasd – 2007. november 15-18. 

 
„Év tájháza 2007” 

 
Az idei ısz szövetségi programjai 

 
Tájékoztató a Kondorosi Csárdában 2007. október 19-én lezajlott Dél-

Alföldi Regionális Fórumról 
 

Tájházi Mőhely Mezıkövesden 
 

Válogatás a Tájházi Mőhelyeken elhangzott elıadásokból 
 

Tolna megye népi textilkultúrája 
 

Tájházakban tárolt és kiállított textilek kezelése 
 

A Csökmıi Tájház 
 

Mezıgazdasági eszközök győjtése 
 

A tájházakban történt 
 

Boldogasszony-kiállítás Zamárdiban 
 

25 éves a Tardi Tájház 
 

Kitüntetett tagjaink, támogatóink 
 

A dunaharaszti német tájház megalakulása 
 
 

 


