Örökségünk a pacsker
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A Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke, Köhlerné
Koch Ilona kezdeményezésére 2018 februárjában indult
el a városban ezzel a hívócímmel a „pacskerkör” projekt,
amely a tagok kérésére Spinnstube/Fonó néven, kézimunkaklub és rendezvénysorozat formájában idén is
folytatódott.

A pacsker hagyományos sváb lábbeli, egyes helyeken tutyinak is nevezik. Meleg, gyapjúfonálból
kötött papucs, aminek sarka is van, hosszú szárú
változata pedig a térdzoknihoz hasonló. A svábok
tavasztól őszig csak magában hordták a pacskert, a
sáros idő beálltával a házon kívül pacskerral együtt
faklumpába bújtak, befelé menet aztán az ajtó előtt
hagyták a klumpát. Így nemcsak melegített, hanem a
tisztaságot is segített megőrizni ez a célszerű viselet.
Eredetileg a cikta gyapjából kötötték. Ezt a juhfajtát a XVIII. században hozta háziállatként magával
a törökök kiűzése után az elnéptelenedett területre
betelepülő német ajkú lakosság. A gyapjút szolgáltató állat épp a letelepedésük helyszínéről kapta másik nevét (tolna-baranyai sváb juh). A pacsker is ezen
a területen maradt használatban a leghosszabb ideig. A gyapjú fontos szerepet játszott a sváb családok
életében. Az 1930-as évekig fennállt a szokás, hogy
saját gyapjúszükségletükre legalább egy, de akár
négy-öt birkát is tartottak, a felesleget pedig eladták.
Az egykor minden sváb portán megtalálható cikta
gazdasági jelentősége ezután megszűnt, eredeti hazájában, Németországban pedig teljesen kipusztult.
Idehaza is csupán a génállomány megőrzése érdekében tartanak kis létszámú nyájat belőlük a vértestolnai és nagydorogi tenyészetben. Családi szükségletre a família nőtagjai készítették, az eladásra, vásárba
szánt áru viszont a „pacskerosoktól” (pacskerkészítő
mesterektől) származott, akik a munkafolyamatot a
gyapjúfeldolgozástól az eladásig vitték végig.
Ezt is megtudhatták a bonyhádi pacskerkör tagjai
May Péter hagyományőrző Gyapjútól a pacskerig című
előadásából. A múlt évben hónapról hónapra megtartott összejöveteleken az előadások mellett a résztvevők a gyakorlatban is megismerkedtek a pacskerkötés fortélyaival. Az ötvenes, hatvanas korosztályból
már kevesen tudnak pacskert kötni, nyolc idősebb
asszony kezdte tanítani a ﬁatalabb érdeklődőket. Az
összejövetelek közösségformáló ereje abban is megmutatkozott, hogy a „pacskerosok” közösen meglátogatták a Műcsarnok Kéz-Mű-Remek kiállítását,
a Baranya megyei mintákat bemutató liptódi pacskertárlatot, majd novemberben maguk is kiállítást
rendeztek az év során gyűjtött és maguk készítette
tárgyakból (pacskerok, zoknik, kiegészítők).
A pacskerkör ötletét egy időszerű szükséglet
szülte és annak megoldásából eredt. Köhlerné Koch
Ilona, a bonyhádi Kränzlein tánccsoport vezetője
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fontosnak tartotta, hogy a viseletben előadott táncoknál a lábbelik is hitelesek legyenek, ezeket tehát
pacskerban és egyes táncokat klumpában adtak elő.
A kicsiket kísérő nagymamák kezdtek a kiszakadók
helyett új pacskereket kötni. Hamar kiderült, hogy
ezt a tudásukat fontos lenne átadni a ﬁatalabbaknak is. Ilyen spontán módon indult a kezdeményezés. A kör megalakulása után hivatalosan havonta
egy alkalommal tartottak „tanfolyamot”, valójában
azonban folyamatos és élő kapcsolatok alakultak ki
a kötés kapcsán.
Tolna megyében különösen gazdagon, jellegzetes motívumokkal díszítették a pacskerokat, ezért
nem csoda, ha többen is gyűjtik a régi sváb lábbeliket. Köhlerné Koch Ilona több mint harminc éve
bővíti gyűjteményét. Első darabjai a nagymamája
kötötte, gyerekkori pacskerei voltak. Ehhez jött az
a pár, amit egyéves kislányának kötött egy kedves
ismerős, aztán a Baranya megyei rokonoktól valók,
majd a személyes darabok után megkezdte a már
célirányos és tudatos gyűjtést. A tárgyak megőrzik
egy már-már eltűnt nemzedék tudását, amit az idős
asszonyok utolsóként tudnak átadni. Az ismert minták mellé mindig kerül frissen felfedezett, de fontos
a technikák megőrzése is. Egyes települések, felekezetek eltérő motívumai és technikái árulkodnak
származási helyükről.
A már több mint 350 felgyűjtött és digitalizált
Tolna megyei változatos és igen gazdag pacskermotívum mellé a megyehatáron, sőt az országhatáron
túlról (Németországból, Kanadából) is érkezett számos értékes minta és világlátott pacsker. Egy kitelepített asszony küldte el Aalenből azt a két párat, amelyet még 1940-ben, itthon készített, és vitt magával
idegenbe. Hasonló értéket képvisel az a tizennyolc
pár, kitelepítettektől származó tutyi, amit a Németországban élő, gyönki származású Kiss József házról
házra járva szedett össze, hogy hazaküldje. Gyönki
gyűjteményéből már 65 minta került digitalizálásra.
A gyűjtés mellett ugyanis a minták digitalizált
feldolgozása, a származási hely, a technika és a kötés

leírása is folyamatban van. Célja, hogy az örökséget
megmentse és továbbadja a következő nemzedékeknek, egyúttal átfogó képet adjon a mintagazdagságról, ami a továbbiakban szakmai anyagként segítheti
a pedagógusok, néprajzosok, kultúrkörök munkáját.
A tervek között szerepel, hogy az összegyűjtött információkat kiadvány formájában is megjelentetik.
Vitéz Zsolt, a szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola egykori igazgatója a körben tartott előadásában a pacsker múltjába kalauzolta hallgatóságát.
Testvérével, dr. Vitéz Jánossal jelentős helytörténeti
anyagot gyűjtöttek össze szülőfalujukról, Murgáról.
A tárgyi emlékek része egy lábbeli-gyűjtemény is,

melyben a faklumpák mellett tizennégyfajta pacskert is őriznek. Bár mindegyik murgai, a gyűjtemény
mégis bemutatja a pacskerek sokféleségét: van köztük mamuszszerű és hosszú szárú harisnyaféle, férﬁ
és női, belevarrott és belekötött mintás. A pacsker
árulkodott viselőjéről is, az evangélikusok ugyanis
csak a papucs orrát díszítették mintával, míg a katolikusok a sarkát is. Vitéz Zsolt gyűjteményében az eredetieken kívül utánkötött másolatok is helyet kapnak, azok lépnek a már tönkrement régiek helyébe.
Till Jánosné, a pacskerkör Szekszárdon élő tagja,
harmincnál több Tolna megyei település viseletét
gyűjtötte fel. E viseletek mását, köztük a pacskert
is eredeti anyagokból babákra készíti el, így őrizve
meg kicsinyített változatban az örökséget.
Köhlerné Koch Ilona összefogja a Tolna megyei
pacskergyűjtőket, de távolabbi területen, például a
Bánátban és a Duna menti településeken is keresi a
sváb örökség ezen nyomait.
A pacskerkör tagjainak kérésére 2019-ben is folytatódott a munka. A Spinnstube/Fonó keretei között
a résztvevők másfajta régi kézimunka-technikákat
is megismerhettek: a neccelést, a gobelinhímzést, a
stoppolást, a horgolást, a hímzést –, de a pacskerkötés továbbra is kiemelt elfoglaltságuk maradt.
B. K.

POPF LTER
SZŰRJÜK A ZAJT!

Csepelyi Adrienn megújult
podcast műsora minden hétfőn
a WMN.hu-n!
Hallgasd minden héten!
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