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Rozika 
 

 A vajdaságban egymás után alakuló tájházak sorába hamarosan belép a pacséri tájház 

és mesterségek háza is, melyet a Dózsa György utca 12-es szám alatti házban rendeznek be. A 

ház egykor az Újvárosi család birtokában állt, akik generációkon keresztül fontos szerepet 

játszottak a falu életében. A házhoz több melléképület tartozik, mindezek közül legérdekesebb 

a géplakatos műhely, mely a későbbi mesterségek háza alapja lehet. A tájház alapítás első 

fázisa, hogy a házban levő tárgyakat leltárba foglalják. Erre 2008 júliusában került sor. A 

lakótér, a műhely és a padlás tárgyainak leltára készült el eddig, még nem hiánytalanul. Ezen 

helységek közül dolgozatomban az egyik lakószobát és a mellette levő helységet, az egykori 

konyhát mutatom be részletesen, a belső lakószobáról csak érintőlegesen szólok. 

A ház két szobáját és a köztük levő helységet az Újvárosi család második generációja 

lakta, az 1906-ban született Újvárosi Sándor és felesége Rozika. A családról a padláson talált 

íratok és a falu emlékezete alapján annyit tudhattunk meg, hogy Pacsér nagygazdái közé 

tartoztak, Újvárosi Sándor cséplőgép-tulajdonos volt (mint már az édesapja is) és a géplakatos 

mesterséget tanulta ki. A két Újvárosi generáció egy időben együtt lakhatta a házat, ekkor a 

középső helység lehetett a konyha. A leltározás megkezdésekor a ház már lakatlan volt, az 

utolsó Újvárosi halála óta (2008 február) a ház üresen állt, de a szobák és a hajdani konyha 

már a 60-as évek óta érintetlen maradt. A ház teljes berendezése tehát ettől kezdve új 

tárgyakkal nem bővült, de a második Újvárosi generáció által használt tárgykészlet egy részét 

már nem találtuk a házban, ezekről sajnos mit sem tudunk. A következőkben a két helység 

részletes leírását adom, bemutatva az ott talált bútorokat és tárgyakat mindazok tükrében, amit 

a ház lakóiról tudunk. 

 

Mindkét szoba berendezése arra utal, hogy lakószobaként működtek, noha csak az első 

szoba fűthető (itt áll a cserépkályha), a hátsó szoba mégsem alakult át csupán reprezentációs 

célokat szolgáló tisztaszobává, még az idősebb generáció halála után sem. A szobák 

berendezése hasonló, de a bennük levő tárgyak nem egy időből származnak, nem egy ízlést és 

értékrendet tükröznek. Az utcafront felőli szoba (első szoba) bútorai régebbiek, inkább a 

paraszti ízlésnek megfelelőek, míg a belső szoba tárgyai egy polgári (polgárias) ízlést 

mutatnak. A középső helység a leltározás idején egyfajta raktárként működött, a kredenc és a 

benne levő porcelán tányérok és csészék maradtak itt az egykori konyha tárgyai közül, 
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valamint az egyik fali kép mögött megtalált kéménylyuk bizonyította, hogy valamikor konyha 

volt, de a többi bútor funkció nélkül állt a helységben, ezzel is bizonyítva, hogy a leltározás 

idején a ház már nem abban az eredeti állapotában volt, amelyben használták. 

Az első szoba berendezése két szekrény, két ágy, két asztal, két szék, cserépkályha és 

egy varrógép. A szekrények és az ágyak összetartozó bútorok, mindegyiken ugyan az a 

faragott virágmotívum látható. 1 Ezek lehetnek a legrégebbi bútorok. A szoba berendezését is 

ezek határozzák meg középen a két egymás mellé helyezett ágy és az ajtó mellett két oldalt 

álló szekrények. A többi bútor ezekhez igazodva szimmetrikusan helyezkedik el. Az ágyak 

előtt keresztbe, a szoba közepén áll a kanapé. Ez minden bizonnyal később került a szobába, 

de szépen illeszkedik az összképbe, letakarva olyan jacquard terítővel, mint a mögötte levő 

ágyak. A két ablak között kerek asztal és két szék áll, polgári szobabelső hangulatát idézve. A 

kályha mellet egy szögletes asztal áll, szék nem tartozik hozzá. Ennek érdekessége, hogy 

teteje elforgatható és kinyitható kétszeresére. Az asztal lapja alatt tárolásra alkalmas hely van, 

ahol rajzokat, és kisebb tárgyakat találtunk.  A sarokban Singer varrógép2, mely még most is 

működik. A padlásról szabásminták is előkerültek. A cserépkályha barna csempével kirakott, 

alacsony kályha, mint amilyen ezen a vidéken jellemző. A tűzterében talált szemét is 

bizonyítja, hogy jó ideje használaton kívül van. Az első szobának két ajtaja közül egyik a 

tornác beépítésével kialakított helységbe vezet, másik a középső helységbe, a hajdani 

konyhába. Két ablaka az utcára néz. A szoba így is sötét. Egyetlen lámpa világítja meg a 

helységet, melynek burája a ’60-as évek terméke. A belső szoba lámpája régebbinek tűnik, 

lehetséges, hogy a két szoba lámpáját kicserélték, de erre vonatkozóan biztos adataink 

nincsenek. A szekrényben két teljesen új, érintetlen petróleumlámpához való üvegburát 

találtunk, egyiken még az árcédula is rajta maradt. Petróleumlámpa viszont már nem volt a 

háztartásban. 

                                                
1 Lehetséges, hogy Szigeti Julianna hozományaként került a háztartásba a századforduló 
környékén. Pacséron szokás volt szekrényt és ágyat adni a hozományba, és „Szigeti Júlcsa 
holmia” összeírásban, mely a padlásról került elő, említenek bútort: „bútorok két ajtós 
sifanér 2 nyoszoja 2 és egy kaszli és egy asztal 7 szék a bútorér 46 forintot fizetünk”. 
 Abban azonban nem lehetünk biztosak, hogy az ott említett bútor azonos lenne azzal, amely 
ma a szobában áll.  
2 Szintén „Szigeti Júlcsa holmia” összeírásban említenek varrógépet: „és egy új varó 
gép 36 forint”. Ez az összeírás a századforduló környékén készülhetett, hiszen Szigeti Julianna 1902-ben 18 éves 
volt, eladósorban levő lány, akinek a holmiját összeírták (bár nem tudjuk pontosan, milyen céllal írhatták össze). 
Singer varrógép a gazdagabb paraszti háztartásokban ekkor már előfordulhatott, így lehetséges, hogy ez a 
varrógép, mely most az első szobában van Szigeti Julianna hozományaként került a háztartásba a századforduló 
tájékán.  
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Az első szobában található textilek, a bútorokhoz hasonlóan, nem egy korszakból 

származnak.  A szekrény mélyén még őrizték a házi szőttes terítőket, a monogramos 

törölközőt, a vetett ágyra való párna díszes végű fehér huzatát, de már megjelentek a gyári 

textilek, és a polgári ízlést tükröző horgolt díszpárnák is, sőt ezek kerültek a kiemelt helyekre, 

az ágy végére, a kanapéra, ezek vannak szem előtt, a házi szőttesek már csak a szekrényben 

húzzák meg magukat. A szekrényeket szinte üresen találtuk, egy-két textil és néhány 

ruhadarab volt csak bennük. Ezek közül figyelmet érdemel az a házi vászon törölköző, 

amelyen az UJ monogram látható. A piros mintával szőtt vászonba pirossal hímzett 

monogram valószínűleg Újvárosi Juliannára utal, aki Újvárosi Sándor fiatalon elhunyt nővére 

volt, 18 évesen, 1931-ben halt meg. A törölközőből - két szélét összevarrva -  kicsi zsákot 

készítettek, és másodlagos funkcióban használták, kenyér tárolására. Újvárosi Sándor 

feleségének hozományából egy névvel ellátott párnahuzatot találtunk, a fehér vászonba 

fehérrel hímezték a „Rozika” nevet. A kézzel hímzett házi szőttesek sora ezzel be is zárult, a 

paraszti ízlést lassan felváltotta a polgárosodó minta, és a gyári textilek kerültek előtérbe.  

A ’20-as évek óta elterjedt jaquard ágytakarót itt is megtaláljuk, minkét szobában, s még a 

kanapét is ilyennel takarták le. A paplan és párnahuzatok gyári textilekből készültek, de 

lehetséges, hogy házilag varrták, mert az egyik díszpárna háta ugyan abból az anyagból van, 

mint a párnahuzat. A paplanok és párnák nem tollal béleltek, hanem vattával. 

Az ágyon és a kanapén horgolt díszpárnák vannak. A ’60-as évek színvilágát idéző 

díszpárnákat a háziasszony, Rozika készíthette. 

Az akasztós szekrényben néhány ruhadarabot találtunk. Vastag szövet férfi kabátokat, és 

néhány fekete ruhát, melyek mind hasonló szabású egybe ruhák, házilag készítettek. A pacséri 

viseletről kevés adatunk van, korán polgárosult vidék, hamar elhagyták a népviseletet. A 

szabás és az anyagok már újak, de a színhasználat paraszti rendjét még megőrzik, idős korban 

már csak feketét hordanak.  

A szoba falát képek, festmények és fényképek díszítik. Az ágy felett, fő helyen látható 

egy női portré. A rajta levő felirat elmosódott, de nem kizárt, hogy valamely családtagot, talán 

éppen Rozikát ábrázolja. A két ablak között Újvárosi Sándor bekeretezett portréját találjuk. A 

családi fényképek sora a másik szobában is folytatódik, ahol az esküvői kép függ az ágy 

felett. Az első szobában találunk bekeretezett fényképet is, amelyen három férfi látható a 

cséplőgéppel, akik között bizonyára ott van az Újvárosi család egyik tagja is. A középső 

helységben (az ablakpárkányban) szintén volt néhány bekeretezett fénykép, melyeken 

visszatérő motívum a cséplőgép. A falon kapott helyet az a kép, amin a gazdasszony 

disznókat etet. Ezek a képek jól mutatják, hogy az Újvárosi család életében milyen fontos 
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szerepet töltött be a gazdaság, és különösen a cséplőgép, hiszen a portrék és az esküvői kép 

mellett ez jelenik meg, miközben nem találunk katonakori, vagy vallási tárgyú képeket, mint 

máshol. A paraszti háztartások nem bővelkedtek képekben, a családi és vallási képeknek mind 

identitást erősítő funkciója volt. A polgári háztartásban már megjelenik a dísztárgy, az 

önmagáért való kép, melynek egyetlen célja, hogy a szobát ékesítse. Ilyen képeket is találunk 

ebben a pacséri házban, az első szobában közvetlenül Újvárosi Sándor portréja fölött egy 

cicákat ábrázoló képet. A kályha tetején akadtak még használaton kívül álló képek, köztük két 

nagy idilli festmény. Mindezeken kívül előfordulnak még olyan képek és tárgyak, melyek egy 

személy, vagy egy utazás emlékét őrzik. Egyik ezek közül egy három fényképet magába 

foglaló festett üveg keret, melynek hátoldalán felirat mutatja, hogy 1970-ből való emlék, a 

felirat többi része elmosódott, így nem tudjuk, kitől. A középső helységben a falon festett 

dísztányért látunk, rajta jégmadár, csőrében hallal. Ez is bizonyára valamely utazás során 

került a háztartásba, azzal az ovális fára festett képpel együtt, mely a kéménylyukat takarja el.  

Az első szoba tárgyai közül említést érdemelnek azok a rajzok, melyek az asztal 

belsejében voltak, számos egyéb apró tárgy (villák, pénztárca, szemüvegtok, karnisvég stb.) 

között egy dossziéban. Ezek Szigeti Ferenc és Újvárosi Sándor iskolai rajzai; műszaki rajzok 

és geometrikus minták. Szigeti Ferenc3 rajzai 1904 és 1908 közöttre datáltak, ekkor járt 

Apatinban iskolába.  

Néhány könyv is előkerült ebből a szobából: egy Petőfi összes költeményei kötet, 

melyet 1959-ben adtak ki, benne Újvárosi Sándor neve és az 1961-es évszám. Az Élet és 

Tudomány kalendáriuma 1978-ból, valamint Székely Tibor: Emberevők között (1956) című 

könyve, szintén Újvárosi Sándor nevével ellátva. Ezek a könyvek az ifjabb Újvárosi Sándor 

tulajdonát képezték, aki 1932 és 2008 között lakott e házban, és szülei halála után, mint 

agglegény a ház egyetlen helységét lakta, amely a tornác beépítésével lett kialakítva. A ház 

többi része használaton kívül állt, de egyes tárgyak bekerültek a szobákba, vagy az egykori 

konyhába.  

 

A középső helység a leltár készítésekor már nem eredeti állapotában állt, a benne levő 

bútorok funkció nélkül lettek elhelyezve. A konyhaszekrény az egyetlen, mely valószínűleg 

ezen a helyen állt eredetileg is, de a kanapé és a pad bizonyára nem a konyhában kapott 

                                                
3 Idősebb Újvárosi Sándor (1872-19??) első felesége, Újvárosi Sándor édesanyja  volt Szigeti Julianna, aki 1917-
ben meghalt. A Szigeti családdal szoros kapcsolatban lehettek az Újvárosiak a későbbiekben is, mert számos 
rájuk vonatkozó papír került elő a padlásról. Az Amerikába emigrált Szigeti Williammal levelezésben álltak. 
Hogy Szigeti Ferenc pontosan milyen rokonsági kapcsolatban állt Újvárosi Sándorral, arról pontos adatunk 
egyenlőre nincs. 
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helyet, annál is inkább, mivel a kéménylyuk így a kanapétól megközelíthetetlen. Az egyik 

sarokban egy üres kis polc állt, mely talán régebben a konyha tartozéka lehetett. Itt kapott 

helyet az a láda is, melyben különböző újságokat, folyóiratokat, füzeteket, és mindenféle 

papírokat tároltak. Ezek (az évszámokból ítélve) ifjabb Újvárosi Sándor tulajdonában álltak, 

és maga a láda azzal a konyhaszekrénnyel és asztallal tartozik össze, melyek az ő szobájában 

(a tornácból kialakított helységben) vannak.  

A ház központi helysége ez az egykori konyha, melynek három ajtaja közül egy a tornácra, 

kettő pedig a szobákra nyílik, ahogyan ez a parasztházak konyhájára jellemző. Egyetlen nagy 

ablaka van, mely a szomszéd telekre néz.  

A konyhaszekrény vitrinjében üveg és porcelán tárgyak voltak, kék üveg tálkák, porcelán 

csészék kistányérokkal (hiánytalan 6 darabos készlet), valamint üveg poharak különböző 

méretben. A szekrényben porcelán tányérok sorakoztak, némelyikből egész készlet, másokból 

csak egy-két egyforma. Levesestálak, tálaló edények is akadtak, közülük némelyik a belső 

szobában levő porcelán tálakkal tartozik egy készletbe. A kredenc ajtóval zárható polcos 

részeiben csupán ennyi tárgyat találtunk, az alsó rész, ahol a főzésre használt edényeket 

tartják teljesen üresen állt, a magas polcos szekrényben pedig a tányérokon kívül csak üres 

polcok voltak. A vitrin úgy volt berendezve, ahogyan eredetileg lehetett, de a többi konyhai 

eszközt nem találtuk a házban. Az ifjabb Újvárosi Sándor által lakott szobában, mely szoba és 

konyha egyben, szintén áll egy konyhaszekrény, amelyben ha lehet, még kevesebb 

konyhaeszköz található, mint e másikban; néhány tányér, egy-két fazék és lábas, és 

evőeszközök. A vitrin üres, porcelán csészék, poharak itt nincsenek. A sparhelt ebben a 

helységben kapott helyet, de valószínűleg nem használták.  

A középső helység falát több kép díszíti, ezek közül néhányat már említettem. Az 

ablakpárkányban hevertek azok a bekeretezett fényképek, melyeken a cséplőgép látható, a 

falon pedig a disznókat etető gazdasszony fotója, a jégmadaras emléktányér és az ovális fa 

emlékkép. A helység egy eldugott szegletében függ egy bekeretezett, A3-as méretű díszes 

diploma, 1919-ből. Újvárosi Sándor gépész-géplakatos diplomája. Bizonyára ez is később 

került erre a helyre, ahol kevésbé érvényesül.    

 

 A leltárazás során ezeket a bútorokat, textileket és tárgyakat találtuk e két helységben. 

A ’60-as években konzerválódott tárgy együttes (mely minden bizonnyal azóta nem bővült, de 

sajnos igen hiányossá vált) egy erősen polgárosult pacséri nagygazda család életét tárja elénk. 

A ház többi helységét és a padlás iratait átvizsgálva az Újvárosi család három generációjának 

történetét ismerhetjük meg, kirajzolódnak a rokoni kapcsolatok, képet kapunk az Újvárosiak 
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személyiségéről és helyükről a falu társadalmában, életükről a világháború éveiben és a békés 

de nehéz időkben, megismerhetjük csendes mindennapjaikat, ízlésüket, gondolkodásukat, és 

rajtuk keresztül bepillantást nyerhetünk egy falu életébe is.  

A ház, amelyben életek, most átalakul, hogy az egész faluról adjon képet az idelátogatóknak, 

a műhely, a padlás, az udvar és minden helység majd új szerepet kap, hogy mint mesterségek 

háza élővé tegye e tájházat, beemelve ezzel a korszerű európai tájházak sorába. 

 

 

 

 

 

 

 


