
 

A múlt emlékei a szertárban 
 

 

A székesfehérvári kistérséghez tartozó Sárkeresztesen július 4-én Krähling János 

polgármesterrel közösen nyitottuk meg az egykori tűzoltószertár felújított épületében 

elhelyezett helytörténeti–néprajzi gyűjteményt. A három helyiség és berendezése a 

tradicionális paraszti társadalom konyháját, szobáját, illetve kamráját-pajtáját idézi. A 

történelem viharai ellenére megőrzött tárgyakat a község régi és új családjai adták össze. A 

gyűjtés sikeréhez Németh Mária alpolgármester és Naszályi Imréné szorgalma, szervezése 

nagyban hozzájárult. 

 

A megnyitó során szó esett a helyi tűzoltó egyesület múltjáról. 1885-ben Keresztes község 

(akkor még így nevezték) képviselő-testülete határozatot hozott, mely szerint a főutca 

kiszélesedéséből – ami régente „itató-hely” volt – 100 négyszögölnyi területet átenged tűzoltó 

szertár helyéül. Az épület emelését Kempelen Imre vállalta magára. A község döntését a Fejér 

megyei törvényhatósági bizottság jóváhagyta. 

 

Kempelen Imre a szomszédos Moha földbirtokosaként többek között a máig kitűnő 

ásványvizet adó Ágnes-forrás tulajdonosa volt. 1878-tól a mohai víz újabb korszakát indította 

el szakszerű fúratással, vegyelemzéssel, épületek emelésével, park kialakításával, a 

palackozás bérbe adásával, előkelő vendégek fogadásával. A tűz elleni védekezés is szívügye 

volt. Megszervezte a Mohai Ágnes forrás tűzoltócsapatát, majd 1885 után ennek keresztesi 

részlegét. Az átengedett keresztesi földterület a tűzoltótestület tulajdona lett, annyi 

megszorítással, hogy annak megszűntével visszakerül a község tulajdonába. A viszonylag 

nagy tűzoltószertár ezek után épült fel. 

 

A keresztesi tűzoltók, mint a Mohai Ágnes forrás tűzoltócsapat „Keresztesi osztálya” 

működtek. A tűzoltó egyesület 22-24 taggal és jóváhagyott alapszabállyal rendelkezett. A 

főparancsnoki tisztséget Kempelen Imre, a csapatparancsnokit Babay Dezső töltötte be, aki 

mindenekelőtt a község jegyzője volt. 

A megyei törvényhatóság 1889-ben már azt engedélyezte a községnek, hogy szívórendszerű 

tűzifecskendőt vegyen 500 forintért, öt évi egyenlő részlet kifizetése mellett. 

 

A mohai szervezethez tartozás valószínűleg az I. világháborúig tartott. A két világháború 

között a településen önálló Önkéntes Tűzoltó Egyesület működött. 1930-ban parancsnoka 

Mészáros Péter János volt. 

 

A község, pontosabban a tűzoltó egyesület képesnek bizonyult arra is, hogy egyszerű 

parasztemberekből tűzoltózenekart hozzon létre. A nyolctagú rezesbandában két nemzedék 

követte egymást. Az első még az előző századfordulón fújta, egészen az I. világháborúig, 

amikor többen bevonultak katonának, aztán meg az emberek kedve is elment a zenéléstől. 

 

A második generáció (Kósa Gábor, Izmindi János, Lengyel István, Szalai István, Kakas 

József, Szűcs Márton Gábor, Paksi Imre, Icik Szabó Imre) a két világháború között játszott. A 

trottyosbanda szabadtéren, ünnepi alkalmakkor érvényesült. Nagyritkán búcsúbálba és 

lakodalomba is fölkérték őket. Szerepléskor egyenruhát vettek magukra. A hangszereket 

egyébként a szertárban tartották. 
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A község 1944-45-ben a frontvonalba került, a tűzoltószertár, a benne lévő négy fecskendő és 

két lajt elpusztult. 

 

A II. világháború után nem a régi helyén, hanem kicsit odébb épült fel egy kisebb 

tűzoltószertár, melynek a település társadalmi életében is szerepe volt. 

 

A most új funkciót kapott épület, a gyűjtemény szép darabjai közé tartoznak a piros mintás, 

fehér színű takács-szőttesek. A takácsok elsősorban abroszokat, törülközőket, szakajtóruhákat 

készítettek, de munkájuk adta a női és férfi viselet egy részének alapanyagát is (ingek, 

gatyák). 

 

A községben minden család termelt kendert, amit a mohai áztatás, majd a fiatalok vidám 

társasmunkája, a tiprás után az asszonyok további feldolgozása, végül a fonás követett. A téli 

fonáshoz használt, esztergált, színezett rokkát jórészt a bölcskeiektől (Tolna megye) vették, 

kik helybe hozták. Többféle rokkatípust használtak. A mi vidékünkön a szövés nem a nők 

feladatát képezte, hanem a férfi takácsokét. Ezek a mesteremberek télen szőttek, nyáron 

földműveléssel foglalkoztak. 

 

Keresztesen az 1828. évi országos összeírás szerint 10 takács dolgozott, mint házas zsellér, 

azaz kevés földet birtokló. Iparűzésük az esztendő felét vagy annál is kevesebbet tett ki. (A 

közeli Mohán 4, Zámolyon 11, Pátkán 5, Pákozdon 7, Iszkaszentgyörgyön 5, Csákváron 18 

takács működött ugyanakkor.) 

A sárkeresztesi takácsok száma a XX. században folyamatosan csökkent, 1945 körül pedig a 

gyáripar végleg kiszorította őket a termelésből. 

 

1902-ben az alispánnak a községi jegyző azt jelentette, hogy a faluban a háziipar kosárkötés, 

lábtörlőkötés, fonás és szövés formájában van jelen. Ebben az időszakban Körmendy Sándor, 

Bíró Sándor, László János, Alföldi István, Mészáros János és Berényi János dolgozott 

takácsként, a mesterség sokszor apáról fiúra öröklődött. 

Így az utóbb említett családjánál telente két szövőszék állt a szobában, az apa és a fia 

dolgozott rajta. Nyáron a gádorban, a gerendára akasztották föl a szétszedett munkaeszközt. 

 

Bíró Sándor, bár szép piros mintás darabokat szőtt, mégsem maradt a községben, hanem 

Lovasberénybe vagy Zámolyra költözött, és ott dolgozott tovább. 

 

Az 1911-es születésű Alföldi Istvánnak az apja (szintén István) ugyancsak szőtt. A fiú 1945 

előtt kísérletet tett rá, hogy egész évben takácsként dolgozzon, s abból éljen meg. Mivel 

törekvése nem járt sikerrel, ő is elköltözött. Budapesten, szövőgyárban helyezkedett el. 

 

Két család ragadványnévként is viselte a mesterséget: Mészáros Takács János és Berényi 

Takács János, illetve leszármazottaik. Mindketten pár hold földterülettel rendelkeztek, a 

megélhetés végett tavasszal-nyáron azon dolgoztak. Késő ősszel-télen szőttek a szobában. 

Mészáros Takácséknál a férfi szőtt, a feleség pedig mintakönyvből olvasott, diktálta neki, ha 

piros színű díszítmény készült. Mindkét családnál az 1930-as évek végéig verték a 

szövőszéket. A két takácsmester a II. világháború táján halt meg. Berényi Takács János az 

utolsó időben már csak madzagot csinált. 

 

Amíg dolgoztak, mindegyik mester arra törekedett, hogy szépen szőjön, hogy hozzá vigyék a 

munkát. Általában pénzt kértek érte, de volt, aki fonalat. A kenderhez a szövésnél pamukot 

(pamutot) adtak, főleg a díszítés készült ebből. A piros-vörös színű, általában archaikus 
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mértani, növényi minták és monogramok szervesen illeszkednek a Kelet-Dunántúl népi 

díszítőművészetébe. 

 

A helyi mesterek fogytával a keresztesiek a közeli Zámolyra vittek szüetnyi (szövetni), ahol 

tovább megmaradtak a takácsok. A győri szövőgyárból is járt a községbe már 1945 előtt egy 

megbízott, aki összegyűjtötte a családoktól a fonalat. A II. világháború miatt a község 

lakóinak sok fonala ottveszett Győrben, azután pár évvel később a gyár államosítása ugyanezt 

eredményezte. 

 

A sárkeresztesi gyűjtemény megtekintését jó szívvel lehet ajánlani a székesfehérváriaknak is. 

 

 

 

        Gelencsér József 
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