
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
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pályázati azonosító: NKA 204106/02219 

Szakmai beszámoló 

„Mindig nyíló virágok – válogatás Zsolnay Júlia és Zsolnay Teréz 

hagyatékából” – című időszaki kiállítás megvalósításáról

1. A kiállítás előkészítése (forgatókönyv, tárgyak, installáció, tabló, vitrin)

a. A kiállítás tématerve, a megelőző kutatásról

Zsolnay Júlia és Zsolnay Teréz néprajzi öröksége a Janus Pannonius Múzeum 

számára kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a múzeum néprajzi gyűjteményi 

anyagának alapját képezi, mind volumenében, mind pedig kvalitásában páratlan értéket 

képvisel. A Zsolnay lányok 1870-es években végzett gyűjtéseinek köszönhetően olyan 

tárgyegyüttes, mintegy 10.000 darab népi textil és 150 népi kerámia maradt ránk örökül, 

amely a magyar és nemzetiségi népi kultúra egykori tárgyi világát, népművészeti forma- 

és mintakincsét tárja elénk. Ez az anyag a második világháborút követően 1949 

decemberében került a múzeum oltalma alá, s ennek köszönhetően Magyarország 

második legnagyobb népi textilgyűjteménye jött létre. Ennek az anyagnak egy része, 

bizonyos darabjai állandó és időszaki kiállításokon megjelentek, azonban a 

gyűjteménynek vannak olyan csoportjai, amelyek napjainkig nem kerültek 

feldolgozásra és bemutatásra. Ilyen tárgyegyüttest képeznek kiállításon bemutatott 
főkötők is, amelyek különlegességük, archaikus mivoltuk okán nehezen sorolhatók be a 

szokványos néprajzi kategóriákba, s talán ezért nem került sor mindezidáig 

azonosításukra, konzerválásukra, publikálásukra, bemutatásukra.  

A kiállítás előkészületei, így főleg a szakmai kutatómunka már a pályázat 

benyújtása előtt megkezdődött, és folytatódott a kiállítás megrendezéséig. A 

kutatómunka során számos szakirodalmat (ld. felhasznált irodalom melléklet) 

használtunk fel, több partnerintézmény közreműködését kértük (Néprajzi Múzeum, 

Budapest, Nemzeti Múzeum Történeti Fotótára, Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, 

Szabadkai Városi Múzeum, Baranya Megyei Levéltár), valamint felvettük a kapcsolatot 



hagyományőrző népi hímzőkkel és csipkeverővel, hogy nagyobb tapasztalatukkal 

segítsék a kutatást. E kutatómunka eredményeit hivatott bemutatni a kiállítás. 

b. Helyszín, időpont

Pécs 7621, Rákóczi út 12., JPM Néprajzi Osztály Guzsalyas terme 

2018. február 23. - augusztus 1. 

Megnyitó: 2018. február 23. 15:00 

c. Technikai elemek

• Főkötők:

A kiállítás főszereplői Zsolnay Teréz és Júlia néprajzi hagyatékából kiemelt 

tárgyegyüttes, 30 darab hímzett főkötő. Ez a gyűjtemény-részlet az általánosságban 

ismert 19. század végi néprajzi anyagnál régebbi, mind technikájában, mind 

anyaghasználatában archaikus, stílusát tekintve pedig az eddig feldolgozott és kiállított 

anyagokkal nem analóg. Olyan főkötőkről van szó, amelyek az anilin festékek 

megjelenése előtti időszakból származnak, becslések szerint a 18. század, tehát az 1700-

as évek hímzéskincsét hordozzák magukon. Ezek a főkötők növényi festékekkel 

színezett szőrhímzéssel készültek, és fazonjukat tekintve egyetlen, a Janus Pannonius 

Múzeum által eddig feldolgozott és bemutatott típussal sem azonosak. Az anyag 

tartalmaz magyar és nemzetiségi anyagot is – jelenleg folyik a mintakincs 

beazonosítása, amelynek nehézségét az adja, hogy ez a tárgyegyüttes régebbi, mint a 

gyűjtemény többi, összehasonlításul szolgáló darabja – s éppen ez adja többletértékét is. 

Előkészítésük (tisztítás, restaurálás): A kiállítás előkészítése során 3 db főkötő került 

restaurálásra és 27 db esett át tisztításon. 

Elhelyezésük: 3 db főkötő viselésük szerint - 1 álló vitrinben, 27 db főkötő fektetve - 1 

db kicsi és 2 db nagyméretű vitrinben 

• Tablók:

Bevezető szöveg, kor- és családtörténet, a gyűjtemény, a főkötők ismertetése 

A szövegek színes képekkel való illusztrálása 

Kivitelezés: Design Műhely Kft. 

Méret: 12 db 800x1200 mm kartonra nyomtatva 

Címei: 

1. A kiállítás bevezetője

2. A kor szellemisége, a népi - nemzeti kapcsolat, "magyaros stílus”

3. A népi gyűjtemény gyakorlati haszna

4. Világkiállítások és a „nemzeti háziipar”

5. A Zsolnay-család

6. Zsolnay-nővérek

7. Zsolnay Teréz néprajzi gyűjteménye

8. A „háziipari” gyűjtemény bemutatása népművészeti kiállításokon



9. A gyűjtemény múzeumba kerülése

10. A főkötők jelentése és szimbolikája

11. A főkötők

12. Egy népcsoport nyomában

• Festmények:

Sikorski Zsolnay Júlia festményei - 8 db 

Szállítás: a JPM Képző-és Iparművészeti Osztály Képtárából 

Szakmai tanácsadás: Nagy András 

• Zsolnay kerámia:

9 db Zsolnay kerámia, amiken a főkötőkön szereplő motívumok is megtalálhatóak. 

Szállítás: a JPM Képző- és Iparművészeti Osztály Zsolnay gyűjteményéből. 

Elhelyezésük: 2 db álló vitrin 

Szakmai tanácsadás: Dr. Kovács Orsolya 

• Jankó János által publikált sokác “kapiczák”

Elhelyezésük: 3 db főkötő - 1 db kicsi vitrin 

• Kézműves sarok:

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt lehetőséget biztosítunk a motívumok közelebbi 

megismerésére kézműves foglalkozások keretében. 

Eszközök: 1 db láda + 2 db lóca 

• Népies enteriör (installáció):

Sarokpad és egy hozzátartozó asztal (vendégkönyvnek). 

2. A kiállítás megvalósítása (kiállításrendezés, megnyitó)

A kiállítás berendezésére két hét állt rendelkezésünkre (az előző kiállítás – 

Baranyai reformáció történetei - bontása után). E hetekben helyükre állítottuk a 

vitrineket, karcolásiakat javították, tisztították, újraüvegezték. Az osztályra szállítottuk 

a kerámiákat és a festményeket a JPM Képző- és Iparművészeti Osztály épületeiből. 

Raktárunkból összeállítottuk az installációban szereplő tárgyakat. A tisztítás és 

restaurálás után e napokban osztályunkra érkeztek a kiállítás főszereplői is, a főkötők, 

melyeket aztán elhelyeztünk a vitrinekben, melyek a terem központi részén 

helyezkednek el. A tablók és a festmények tematikusan a kiállítótér falain vezetik a 

látogatót a gyűjtemény bemutatásában, melyek között kiemelkedő szerepet kapnak 

még a néprajzi gyűjteményen is megfigyelhető motívumokkal díszített Zsolnay-

kerámiák. A kiállításrendezés megkezdése előtt már hetekkel hozzáláttunk a megnyitó 

ünnepség megszervezéséhez, melyen nagy örömünkre szolgált, hogy a Zsolnay család 

egyik tagja is tiszteletét tette és megnyitóbeszédével színesítette a programot. A 

megnyitón résztvevő érdeklődők becsült száma 80 fő körül volt. Az ünnepség előtt és 
után számos helyi és országos napilapban, folyóiratban és rádióban lehetett a hírről 
hallani, olvasni.



3. Kiadvány szerkesztése, fordítás, lektorálás

Kiadványunk tervezésekor nem csupán egy hagyományos értelemben vett kiállítási 

vezetőt, hanem látványos, reprezentatív, album-szerű brossúrát szerettünk volna 

létrehozni, amely magyar és angol nyelvű szöveges információk mellett jó minőségű 

fényképekkel mutatja be a kiállított anyagot.  

Kivitelezés: Design Műhely Kft. 

Fordítás, lektorálás munkálatait szintén a Design Műhely Kft. bonyolította le. 

Méret: A5 

Oldalszám: 20+4 

Papír súlya: 300 gr 

Szín: 4+4 

Kötészet: Spirálozott 

Példány: 500 db 

4. A kiállítás eredményei

A nagy érdeklődésre való tekintettel a múzeumvezetősége úgy döntött, még 

egy hónappal meghosszabbítja a kiállítás megtekinthetőségét, így 2018. szeptember 

végéig várjuk a látogatókat. 

A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok: Tájak, Korok, Múzeumok 

Egyesület tagjainak tárlatvezetés, elődás és tárlatvezetés Mattyasovszky-Zsolnay 

Zsófiával és dr. Kovács Orsolya művészettörténésszel. 

A kiállítást megelőző kutatásnak és a budapesti Néprajzi Múzeummal való 

együttműködésnek köszönhetően gyűjteményünkhöz került Zsolnay Teréz az 

államosítás során szétszóródott anyaga, melyek szerves részét képezik a kiállított 

anyagnak. 

A kiállítás megrendezésnél fontosnak tartottuk a jövőbeni hasznosítását, így a  
tablók és a műtárgyak összeállításnál lehetővé tettük a "vándorkiállítás" kivitelezését  
(Gróf  I.  Festetics  György  Művelődési  Központ,  Városi  Könyvtár  és  Muzeális  
Gyűjtemény  Hévíz,  Eszéki  Szlavón  Múzeum,  Kanizsai  Dorottya  Múzeum,  
Mohács,  Pécsváradi Művelődési Központ).
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1. Meghívó



2. Felhasznált irodalom:

Bellosics Bálint: Bács-bodrog vármegye népe, Borovszky Samu: Magyarország 

vármegyéi és városai, 2004. 

Fél Edit: Hímzések Baranyából és Bács megyéből, 1966. 

Jankó János: Adatok a bács-bodroghmegyei sokaczok néprajzához. Ethnographia, 7. 

Évfolyam, 1896. 132-145. 

Jávor Kata: Életmód és életmód-stratégia a pécsi Zsolnay család történetében, Budapest, 

Akadémia Kiadó, 2000. 

Kovács Orsolya: Zsolnay nővérek - kiállítási katalógus, JPM Pécs, 1997. 

Kovács Orsolya: Népi elemek és folklorizálás a Zsolnay kerámiában, A Janus 

Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, 1996. 211-223. 

Kresz Mária: A Néprajzi Múzeum kerámiagyűjteménye, A kutatás és gyűjtés története, 

1872-1972., Néprajzi Értesítő, 59. szám. 1977. 17-29. 

Lukácsné Szentmártoni Szilvia: A Tettye-patak menti ipartevékenység utolsó évtizedei, 

Tanulmányok Pécs történetéről (Szerk.: Vonyó József) 2-3. 67-80. 

Magyar Néprajzi Lexikon: népviselet, főkötő, fejviselet szócikkek 

Millei Ilona: Helyreállított régies típusú bosnyák főkötők, A Janus Pannonius Múzeum 

évkönyve, Pécs, 2015. 325-334. 

Palotay Gertrúd: Oszmán-török elemek a magyar hímzésekben, A Magyar Nemzeti 

Múzeum művelődéstörténeti kiadványai 6., Budapest, 1940. 

Romváry Ferenc: Zsolnay, Debrecen, 2007. 

Sisa József: Az 1896-os ezredéves kiállítás néprajzi faluja és a magyar állam 

önreprezentációja, Korunk 2001. Július. 

Ujváriné Kerékgyártó Adrienne: A magyar női haj- és fejviselet, Budapest, 1937.  

Vándor Andrea (Szerk.): Pécs – Fünfkirchen – Pečuh, 2010. 

Források:  

Archaeologiai Értesítő, 14/1880. 

Dunántúl, 1933. 

Építő Ipar, 1894. 

Vasárnapi Ujság, 1933. 

Zsolnay Teréz visszaemlékezései - Baranya Megyei Levéltár 13. Doboz: VI.F. Állag: 

Mattyasovszky-Zsolnay Margit hagyatéka 

Néprajzi Múzeum Fotótára (Budapest) 

JPM Képző- és Iparművészeti Osztály Zsolnay-gyűjtemény Fotótára 

JPM Történeti Osztály Fotótára 



3. Impresszum

A „Mindig nyíló virágok” – válogatás Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia 

hagyatékából című kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap 204106/02219 számú 

pályázatának támogatásával jött létre. 

A kutatás során közreműködtek: a Néprajzi Múzeum (Budapest), a Baranya Megyei 

Levéltár, a Csorba Győző Könyvtár (Pécs), a JPM Történeti Osztály és a JPM Képző- 

és Iparművészeti Osztály munkatársai.   

A kiállítás előkészítésében közreműködtek: Dr. Kovács Orsolya, Nagy András 

Restaurálás: Millei Ilona, Vajda Tamás  

Fotó: Füzi István 

Installáció és grafika: Design Műhely – Erdős Géza,   

Kiállításépítés: Bodor Gábor, Burján István, Dombi Roland, Faragó Zsolt, Neichl 

Noémi, Pulszter Zsuzsanna, Sturm Melitta  

Szakmai asszisztens: Sárközi Katalin  

Fordítás: Bartók Zoltán 

Koncepció: Pulszter Zsuzsanna  

Referens: Neichl Noémi 

Kurátor: Neichl Noémi, Pulszter Zsuzsanna 



4. Angol nyelvű rezümé 

The legacy of Terez Zsolnay and Julia Zsolnay is of paramount importance for the Janus 

Pannonius Museum, because it constitutes the foundations of its ethnographic 

collection. The value of this collection, due to its volume and also to its quality, is truly 

outstanding.  

Thanks to Terez Zsolnay’s collecting in the 1870s, posterity has been made richer by 10 

000 folk textile fabrics and 150 pottery pieces, which show us the hungarians’ and also 

other nationalities’ folk culture, both its material dimension and the motives and forms 

of its art. After World War II, the collection has been transferred to the Janus Pannonius 

Museum in 1949, in accordance with Margit Mattyasovsszky Zsolnay’s wishes, thus 

forming the second largest folk textile collection in hungarian museums. One part of the 

so-called “Zsolnay collection” are the exhibited bonnets,  which can be classified 

ethnographically only with much hardship, due to their unique and archaic nature. This 

sadly made the processes of identification, conservation, scientific publication and 

exhibition of these bonnets neglected activities until contemporary times.  

With this exhibition we would like to remedy this, and evoke the historical and cultural 

milieu, which surrounded the Zsolnay sisters and inspired Teréz Zsolnay to collect folk 

materials. After the reconciliation of the Austrian and Hungarian governments in 1867 

the national culture had started to drastically change, one aspect of which was that the 

aristocracy had developed a profound interest in the motives and art of traditional folk 

culture. We would also like to show how the activities of the Zsolnay family fitted into 

the cultural and economic processes of Pécs in the latter half of the 19th century, while 

we put emphasis on the importance of the family, on the ethnographic collection of 

Terez, the secondary utilization of the collected objects, the survival of these folk 

motives and their subsequent representation in folk art exhibitions. We will also revisit 

the results of earlier scientific inquiries regarding the origins and use of these unique 

objects, and show the techniques of their production and the fashion of their wear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Fotók 

 





 

 









 




