
ves emlék gyanánt«. Ebben benne van 
minden” – jegyzi meg meghatódva.

Számtalanszor szemügyre vette, 
bemutatta, megcsodálta ezeket a 
tárgyakat, de minden egyes alkalom-
mal gyermeki csodálattal, büszke-
séggel vesz kézbe egy-egy darabot. 
Egy fotót mutat, rajta fejkendős kis-
lányok, kucsmás kisfi úk, vállukon 
tarisznya, kezükben fatáska, pala-
vessző, egy kislány kezében kalaró-
zsia, azaz fatolltartó és kalamáris. 
Egy emlék az 1957–58-as tanévből. 
Odébb egy nagy famozsár, személyes 
családi örökség, kislány korában 
még ő is törte vele a száraz kenyeret 
prézlinek, tudta, ha a mozsár előke-
rül, szilvás gombóc lesz ebédre.

„Sok mindent az utolsó pillanatban 
tudtam megmenteni. Volt, hogy el-
adtak valamit, s én szaladtam, hogy 
ne vigyék el. Sok mindent felajánlot-
tak a helybéliek, mikor hallották, mit 
gyűjtök, hozták jó szívvel, és ezért 
nagyon hálás vagyok. Számomra 
nagy meglepetés volt, hogy ilyen sok 
régi szőttesszoknya előkerült. Házról 
házra jártam, és gyűjtöttem. Ma már 
nem vesznek ilyen régi szoknyát fel, 
manapság piros-feketét csináltat min-
denki, noha régen a piros szín mellett 
ott volt a barna is. Én még ebben a 
vizitkában gyászoltam a szüleimet” – 
mutatja, és egy újabb fotóra, no meg 
egy, a negyvenes években elegánsnak 
számító ruhára terelődik a fi gyelmünk. 
A fotón egy ifj ú pár, Veronika kezében 
pedig a menyasszony ruhája. „Ezt tud-
ták akkor az úri varrónők” – mutatja.

Egy régi mintavilággal festett búto-
rokkal bebútorozott szobában Vero-
nika néhány második osztályos tanít-
ványa gyülekezik, kézműveskedésre 
készülnek, mi pedig a folyosón a két 
világháborút megjárt katonák fotói-
nak látványával búcsúzunk a falumú-
zeumtól.
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amelyikbe hiba is becsúszott. De nem 
is az a lényeg. A századfordulón na-
gyon népszerű volt a falvédő varrása, 
könnyű is volt varrni, hiszen elmen-
tek a piacra, ahol megvásárolták az 
előnyomott anyagokat, majd otthon 
kivarrták a mintát. Ha nem volt mód 
arra, hogy vásároljanak, elkérték a 
szomszédtól, és kanálháttal átnyom-
ták az anyagra a mintát, ezért van, 
hogy az egyiken szebbek az alakok, 
a másikon kevésbé szépek. De attól 
is függött, hogy mennyire sikerült jól 
egy-egy falvédő, hogy kinek milyen 
kézügyessége volt, aki kevésbé volt 
tehetséges, nem tudta olyan szépen 
kanyarítani az arcot. Ugyanakkor az 

sem volt mellékes, hogy milyen minő-
ségű anyagot, cérnát használtak, de 
az sem mindegy, hogy a falra fel volt-e 
téve, vagy a fi ókból vették elő. Én min-
den egyes falvédőre szeretettel nézek, 
nagyon szeretem őket” – jegyzi meg 
lelkesen Veronika.

Falvédők, hímzett törölközők

Praktikus volt a falvédők használata 
– meséli –, hiszen tulajdonképpen az 
volt a funkciójuk, hogy megvédjék a 
lakást a füsttől, koromtól, de térelvá-
lasztó szerepük is volt, például a szo-
bának a háló részét a konyhai résztől 
választották el. Aztán változott a divat, 
és a falvédők a fi ókok mélyére, „jobb” 
esetben a kert végében lévő favécék-
be kerültek, mert kirakták a lakásból 
ugyan az asszonyok, de sajnálták 
kidobni. „Sokszor már tudatosan ke-
restem a kinti vécéken” – jegyzi meg 
mosolyogva.

De nemcsak a falvédőket varrták, hí-
mezték, hanem a törölközőket is, ame-
lyeket felakasztottak mosdótálak mel-
lé. Készültek férjhez menni a lányok, 
és mindenki varrt magának törölkö-
zőt. „Aki ügyesebb vagy módosabb 
volt, annak ilyen szép azsúrozott volt a 
törölközője. De ezek egyik elmaradha-
tatlan kelléke volt a monogram is. L. R. 
– Lukács Rozália, az én nagymamám. 
Mivel ma már ilyen törölközőket sem 
használnak, ezeket is adták szívesen 
az asszonyok. Itt meg vannak becsül-
ve, jobb helyen vannak, mint egy láda 
mélyén” – magyarázza.

Azt mondja, ide ha bejön, boldog-
ság van a lelkében, itt minden olyan 
békés, kiegyensúlyozott. Nevetve me-
séli, egy alkalommal első osztályos ta-
nítványait vitte el a falumúzeumba, és 
egy kislány azt kérdezte, hogy a tanító 
néni lakik-e ott. „Ha itt vagyok, úgy ér-
zem, visszamegyek egy másik világba. 
Nagyon szeretek ezek között a tárgyak 
között bíbelődni, tisztogatni, helyre-
rakni. Itt ez egy varázslat” – magyaráz-
za csillogó tekintettel.

Egy letűnt korszak emlékei

S ha már elolvasgattuk a falvédők fel-
iratait, a szobában is szétnézünk. Van 
itt tulipános láda, vetett ágy, csikókály-
ha, de nem hiányzik a régi háztartások 
egy fontos kelléke, a szövőszék, azaz 
az osztováta sem. „Az én gyerekko-
romban minden családnak kellett le-
gyen egy szövőszéke, ezen szőtték meg 
a törölközőt, a lepedőt, az abroszt, 
gyapjú- és rongyszőnyeget, a rakottast. 
Emlékszem, édesanyámnak is be volt 
téve a szobába az osztováta, valamit 
mindig szőtt, hiszen a családnak elő 
kellett állítani a ruházatot, annak ide-
jén ruhákért nem mentek az üzletbe” 
– magyarázza, miközben mutatja, ho-
gyan is működik a szövőszék.

A csikókályhán ott vannak a kan-
táros fazekak, mellette a feliratos vá-
szon-fakanáltartó, s stílusosan fölötte 
egy falvédő: „Sütni-főzni szeretek, 
pénzt költeni keveset”. A szomszédos 
szobában is számos használati tárgy-
ra bukkanunk, iskolai felszerelések, 
tanszerek, palatábla, palavessző, régi 
imakönyvek, iskolai értesítő köny-
vecskék a „kicsi magyar világból”, 
1940–44-ből. „Nagyapám kapta ezt 
a kis jutalomkönyvet, harmadik osz-
tályos korában, 1906-ban. »Szeretet 
adja, szeretet fogadja. Emlékeztessen 
az iskolai évek édes örömére, táplálja 
lelkedben az istenfélelem, hazaszeret s 
nemzeti érzések örök égő tüzét. Olvasd 
szívesen és őrizd egész életedben ked-

XIÉRTÉK 2021. május 28. 
• péntek

„Sok mindent 
felajánlottak 
a helybéliek, 
mikor hallották 
mit gyűjtök, 
hozták jó szív-
vel.”

A vallás fontos 
témája a 
falvédőknek is

A kuriózumszámba 
menő Ferdinándos-
falvédő

„Itt ez egy varázslat.” 
Károly Veronika a menasági 
falumúzeumban
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Menyasszony és ruhája a negyvenes évekből

gető” faldíszek




