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Szakmai beszámoló
Múzeumi műtárgy szerzeményezéséről
Pályázati cél: Trombitás textilgyűjtemény megvásárlása a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és
Könyvtár részére
A megvásárolt műtárgy-együttes bemutatása
2018-ban Trombitás Tamás felajánlotta intézményünk számára magángyűjteményének
megvásárlását. A helyszíni megtekintés alkalmával megtörtént az anyag felmérése. Ennek
alkalmával megállapításra került, hogy összetételét és állapotát tekintve figyelemre méltó
gyűjteményt ajánlottak fel. Rendkívül jó állapotban őrizték meg a textileket, sem fényhatás,
sem kártevő nem rongálta, a hímzések színe élénk, a szőttes rendkívül jó állapotú. Külön
értéket ad a gyűjteménynek a pontos adatolás. Több textilről is tudjuk, ki, hol, mikor
készítette.
Bemutathatóságuk szempontjából (foglalkozás, anyag és technikabemutatás), a szűcshímzés,
a takácsmunka és - a paraszti családi munkaszervezetben, illetve falusi specialisták által
készített - parasztszőttesek segítségével lehetőség nyílt az anyag és a készítési technika
játékos bemutatására az ismeretterjesztésen túl, gyakorlati foglalkozásokat szervezve
kicsiknek és nagyoknak. A textilek területi összetételét tekintve hiánypótlónak bizonyult a
tárgyegyüttes gyűjteményünk számára.

Részletes bemutatás
Takács szőttesek: Hímes takácsmunka, kender és vegyesvászon. A hímes takácsok
készítették a csíkokban piros, kék színnel mintázott vásznakat, a 18–19. századtól egyre
inkább a falusi lakosság számára. Némely vidéken közvetlenül ezektől a takácsoktól tanulták
meg az asszonyok a mintás szövést. A takácsszőtteseket takácsszövőszéken szőtték, mely
szélesebb és bonyolultabb szerkezetű a parasztszövőszékeknél. A 15 darab szőttes piros
csíkokkal díszített ágy- és asztalnemű. Létrás keresztes és ikszes takácshímmel díszítettek. A
legtöbb darab betoldásokkal és csipkeszegélyekkel rendelkezik. 1960 körül vásárolták Szeged
környékén.
Címeres női mellyes: Aprólékos hímzéssel és rátéttel díszített női bőrmellény. Irhából
készült, téli-nyári viselet, kézzel varrott és hímzett kisipari szűcsmunka. Szabásvonala derékig
érő, oldalai a derékvonal irányában enyhén karcsúsítottak. Elől végig nyitott, háta egy

darabból szabott, karöltői mélyen kivágottak. Nyaka kerek, gallér nélküli. Karöltői, nyaka és
alja bőrrátéttel díszített, hímzése gazdag, virágos, háta közepén címeres mintával. 1970-ben
gyűjtötték Magyarvistán.
Brokát nagyszoknya: Hosszú, fekete térd alá érő szoknya, nehéz brokátselyemből,
anyagában nagy fekete rózsákkal hímzett. Elején fekete apró virágmintás betoldással ellátott,
széles korccal rendelkező ünnepi viselet. A térségben igen korán megjelentek a drága brokátselyem és plüss szoknyák. Elsősorban a bajai bunyevácokhoz kötődik viselése, amelyre a
fényűzés volt jellemző. 1960-ban vásárolták Baja környékén.
Gazdagon hímzett női bársonykabátka: Női ujjas. A 19. század közepén feltűnt, vastagabb
kelméből készült fajtája kabát-szerepű, utcai viselet, a ködmön és mente szerepét örökli,
meleg téli ruhadarab és esetenként ingváll–mellény–vállkendő fölé rétegződik. Díszítése
gazdagon hímzett, virágos, rávarrott zsinór mintás díszítés látható nyaka körül és az elején
végig, illetve hátán és az ujjakon. Sonkaujjas. 1960 körül vásárolták Baja környékén.
Mellény: Mindkét darab aprólékos hímzéssel és rátéttel díszített női bőrmellény. Irhából
készült, téli-nyári viselet, kézzel varrott és hímzett kisipari szűcsmunka. Szabásvonala derékig
érő, oldalai a derékvonal irányában egyenes szabott. Elől végig nyitott színes gombsorral
zárható, háta egy darabból szabott, karöltői mélyen kivágottak. Nyaka kerek, gallér nélküli.
Hímzése gazdag, virágos. Az egyik mellény színe vörös-kék-zöld, a másiké piros-lila-zöld,
mindkettő piros bőrrátétekkel díszített. 1960 körül vásárolták Dél-Baranyában.
Kis szőttesek: Szőttes kendők bogas kötéssel és rojtokkal díszítve. Az erdélyi Mezőségen
készült parasztszőttesek sajátos jegyeit magukon hordozó, a szobában falra függeszthető
„hosszú-kendők” rövidebb változata, a lakásbelső textil felszerelésének részét képezik. A
szőttesek színváltozatai a térségben jellegzetesen használt színek: vörös-fehér, vörös-kék,
vörös-kék-fehér. A minta a széles, tömör és a nagyon keskeny csíkok, valamint a színek
váltogatásával készült, vagy a bogos kötéssel bevitt és az alapszínnel azonos, vagy más színű
bogok soraiból áll. Végeik rojtokban záródnak, néhány pedig csipkebetéttel is díszített.
Mezőségen vásárolták az 1960-as években.
Nagy szőttesek: Szőttes hosszú kendők bogas kötéssel és rojtokkal díszítve. Az erdélyi
Mezőségen készült parasztszőttesek sajátos jegyeit magukon hordozó, a szobában falra
függeszthető „hosszú-kendők”. Főleg a lakásbelső textil felszerelését képezi, de a ravatal
díszéül is szolgált. Mintájuk a széles, tömör és a nagyon keskeny csíkok, valamint a színek
váltogatásával készült, vagy a bogos kötéssel bevitt és az alapszínnel azonos vagy más színű
bogok soraiból áll. Végeik rojtokban záródnak, néhány pedig csipkebetéttel is díszített.
Vörös-fehér, vörös-kék, vörös-kék-fehér színekkel csíkozták. Mezőségen vásárolták az 1960as években.
Nagyméretű csergék: Mindkét cserge festetlen, fehér és szürke színű. Három szélből
összevarrt, vastag, hosszú szőrű takaró, ványolt gyapjúszövet. A 19. századi parasztságnál a
cserge főleg ágybeli takaró, padtakaró és falvédő, továbbá kocsitakaró és lópokróc. Erdélyben
elterjedt. Csíkdomonkosban vásárolták 1960 körül.

Kötények: Női keskenykötények. Mindhárom kötény gazdagon hímzett, gyöngyökkel,
flitterekkel díszített. Ünnepi alkalmakkor viselték. Széleik keskeny piros csipkével szegettek,
korcuk keskeny kötőben végződik, amelyet hátul, a szoknya fölött kötöttek meg. Színei, piros
rózsák, zöld levelek, kék hímzőfonallal körbevarrva. Baranyában vásárolták az 1970-es
években.
Terítők: Szőttes terítők, fehér alap, piros, fekete csíkozással, díszített ágy- és asztalnemű.
Létrás, H-s és ikszes hímmel, illetve figurális, virágos ábrázolással díszítettek. A legtöbb
darab betoldásokkal és csipkeszegélyekkel rendelkezik. A textilegyüttes egyes darabjai több
szélből összevarrtak. Végük rojtokban végződik 1-1 darabnál széles mintában megkötve, vagy
fehér csipkével szegett. Színük, technikájuk, formaviláguk és mintázatuk szépen mutatja a
sárközi szőttesek jellegzetességeit, amelyekre kialakulásukat tekintve a takácsszőttesek
hatottak leginkább. A tárgyegyüttes egyes darabjain a tulajdonos elhelyezte a készítő adatait
is. Készítője idősebb Tóth Illésné, a készítés helye Érsekcsanád, ideje 1908. Ugyanitt, a
Tolnai Sárközben, Érsekcsanádon vásárolták 1960 körül.
A megvásárlás szakmai vonatkozásai
Trombitás Tamás textilgyűjteményének válogatott darabjain jól követhető a takácsmunkák és
a paraszti szőttesek technikai kölcsönhatásai; ezen felül jól bemutatja a 20. századi
textilkultúrát.
A szerzeményezést indokolttá tette, hogy a jelenleg történetileg és földrajzilag is hiányos
gyűjteményi anyagnak kiegyensúlyozatlanságát enyhítette, a kiállításainkból eddig hiányzó
takácsszőttes és parasztszőttes változatos szín és formavilága, valamint mindezek
kölcsönhatásai bemutathatóvá váltak. Külön ki kell emelni a szűcshímzéssel díszített
tárgyakat, amelyek mind a kutatóik, mind a látogatóink számára különlegességnek számítanak
megkímélt állapotuk, továbbá a hímzés anyagi és technikai kivitele miatt. A magyarvistai
címeres női mellyes időszaki kiállításunk népszerű darabjává vált. Műtárgybemutatóink és
foglalkozásaink során a változatos hímzéseket és díszítményeket az öltözetben, a látszólag
végtelen variánssal megjelenő szín-, forma- és mintavilágokat a lakástextilekben
megismertethettük látogatóinkkal.
A paraszti családi munkaszervezetben, falusi specialisták, illetve szűcs-, takácsmesterséget
folytatók által készített mindennapi használatban lévő textíliákkal, múzeumunkban,
múzeumpedagógiai foglalkozásokon ismerkedhettek a résztvevők, amely tudományos keretet
kínált az esztétikai érték változatosságának bemutatásához és értelmezéséhez.
A megvalósítás eredményessége
Az adásvétel 2018. október elsején történt. A teljes textilegyüttest megelőző állományvédelmi
kezelés alá vontuk (gázosítás), hogy az esetleges szállítás alatti kártevőfertőzéstől
mentesítsük. Ezt követően megkezdtük az anyag, látogatóknak való bemutatását. A szakmai
feldolgozás során 80 db tárgy, 80 tétel a T_2019.1.1. leltári számtól a T_2019.80.1. leltári
számig került leltárkönyvi bevezetésre.

Bemutatók és foglalkozások
Rendhagyó műtárgybemutatás
A műtárgyak első bemutatása a 25 éves az NKA megújult tárgyak, új szerzemények című
rendhagyó műtárgybemutatónkon történt. A látogatók egy múzeumi séta keretében
fedezhették fel az elmúlt években restaurált, kiállításba helyezett vagy újonnan
szerzeményezett tárgyainkat, amely projektet az NKA támogatásával valósítottunk meg.
A műtárgybemutatás időtartama: 2 alkalommal, 1 – 1 óra
A műtárgybemutatás megvalósult időpontjai:
 2018. október 13. 10.00 – 11.00
 2018. október 19. 14.00 – 15.00

Időszaki kiállítás
Időtartama: 2019. Január 7. – Február 22.
Bemutatkozik a Trombitás-gyűjtemény címmel múzeumunk „Újdonságaink” sorozatában
került kiállításra egy válogatás a textilekből, amely bemutatta a megvásárolt tárgyegyüttes
változatosságát. Az időszaki kiállításhoz számos múzeumpedagógiai foglalkozás is
kapcsolódott, amelyek rávilágítottak a textilek részletgazdagságára, előállításuk bonyolult
technikájára. Az időszaki kiállítás a főbejárt közelében került elhelyezésre, így a látogatók
könnyen megtalálták és megtekinthették.

Múzeumpedagógiai foglalkozások:
Múzeumpedagógusaink folyamatosan hirdetett és alkalomhoz kötött foglalkozásokat is
szerveztek a textilek bemutatásához, a múzeumpedagógiai programokon 100-nál is többen
vettek részt.
Időpontra hirdetett múzeumpedagógiai foglalkozások:
Vedd fel a fonalat című foglalkozás:
A Vedd fel a fonalat című foglalkozás alapgondolata a szövés technikájának bemutatása volt.
Kiváló módszer a finom motorika és a színnel való komponálás fejlesztésére. Napjainkban, a
modern lakásdíszítésben ismét teret hódítanak a természetes anyagok, természetes színek, ez
szövött dísztárgyakban is megjelenik. Az egyedi, saját készítésű tárgyak megalkotása a
foglalkozásokon az alkotás élményét adja kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A foglalkozás során kétféle alapanyagú szállal dolgoztak a gyerekek: vékonyabb pamutszállal
és vastagabb gyapjúszállal. Utóbbival érthetően nagyobb volt a sikerélményük, mert
gyorsabban haladtak.
A foglalkozások megvalósult időpontjai:

 2019. február 16. 11-14 óráig – 40 gyermek vett részt rajta
 2019. március 1. csoport – 32 főt regisztráltak a programra

A Zero waste kenyereszsák című foglalkozás:
A Zero waste kenyereszsák című foglalkozás a kiállítás anyagához a mintakincs révén
kapcsolódott. A gyerekek először „kincsvadászat” keretében gyűjtőmunkát végeztek, legalább
ötféle mintát kellett felfedezniük a kiállított textileken. A gyűjtött minták közül kiválasztották
a számukra legtetszetősebbet, amiből nyomódúcot készítettek dekorgumira. A foglalkozás itt
elszakadt a szorosan vett hagyománytól, átkerült napjaink világába, mert a mintát nem
beleszőtték, hanem rányomtatták a saját kis vászonzsákjukra.
A foglalkozások megvalósult időpontjai:
 2019. február 16. 14-17 – 20 gyermek vett részt a programon
 2019. február 24. szülinap – 8 gyermek részére tartott foglalkozás

Farsangi Forgatag, „Kócoló”című fogallakozás:

A foglalkozásokkal a múzeum éves rendezvényein is részt vettek a kollégáink, Farsangi
Forgatag című rendezvényünkön, ahol a „Kócoló” állomással egészült ki a foglalkozás. A
„Kócoló”-ban az egykori fonóalkalmakat elevenítettük fel, és a gyerekek a társasmunka során
kenderkóc felhasználásával fonalat készítettek. A fonalból karkötőt is alkothattak, a natúr
kócba színes kenderrostot fontak díszítésként. A foglalkozás megtervezésénél fő célunk az
volt, hogy minél többen közvetlen tapasztalatot szerezhessenek arról, hogy miként is készült a
fonal, amelyből a szőttesek megszülettek. A Farsangi Forgatag című rendezvényünk
plakátjának hátterét is a textilek egyike adta.

Folyamatosan hirdetett foglalkozások
Műhely általános iskolás csoportoknak
Rendhagyó múzeumi műhely: tapintható tárgyakkal és innovatív textilfeldolgozással,
hazavihető emlékkel.
Az időszaki kiállításhoz kapcsolódó műhelybe látogató diákok megismerkedhettek különleges
új szerzeményeink történetével, elkészítésüknek, felhasználásuknak módjával és
összehasonlíthatták őket az otthoni textilekkel. A résztvevők a különböző típusú anyagok
világába kalandoztak, majd ismereteiket kamatoztatva egy divatos lakástextilt terveztek és
hasznos textiltárgyakat készítettek. A műhely koncepciójának megalkotásában a hangsúlyt az
elsajátított ismeretek gyakorlatban való kipróbálására, az ismeretszerzésre és a gyakorlati
kivitelezésre helyeztük.
Egy kis ízelítő a műhelyfoglalkozáson elkészíthető tárgyakból: vászontáska, mini szőttes,
textil lakásdísz/fülbevaló, nyaklánc, képszövés, függönyzsinór, textil kosár, fonal figura.
Tantárgyi kapcsolódás: Technika, életvitel és gyakorlat; környezetismeret; vizuális kultúra

Téridő hajlítás - Drámapedagógiai foglalkozás 16 éven felüliek számára
Történelmi csellengés az eltűnt hétköznapok és ünnepnapok nyomában, izgalmas és eredeti
tárgyakkal.
Olyan felvetéseket teszünk, amelyek minden fiatal felnőttet foglalkoztatnak, csak nem
mindenkiben van hozzá kellő bátorság, hogy fel is tegye őket magának vagy a környezetének.

Online megjelenés
A tárgyegyüttes bemutatása és ismertetése a múzeum honlapján és Facebook oldalán is
megtörtént, természetesen a foglalkozásokra és rendezvényekre való felhívással együtt.

A teljes szöveg elérhető (2019-04-16):
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/tudomanyos-elet/fokuszban/bemutatkozik-ujszerzemenyunk-a-trombitas-gyujtemeny

Továbbá Facebook bejegyzés:

A teljes Facebook esemény posztja olvasható a Múzeum hivatalos Facebook oldalán 2019.
január 22-i megosztással:
https://www.facebook.com/events/555913764888858/

Összeállította:

Magyar Zsuzsanna
muzeológus

