
Míves Tojás Múzeum
2000-ben nyitotta meg kapuit

az ország elsõ állandóan nyitva
tartó, díszített tojásokat bemu-
tató kiállítása. A gyûjtemény
mára nemzetközileg elismertté
vált, évente 15.000 vendég te-

kinti meg a sárközi gyökerekkel
rendelkezõ hímes tojásokat.

Zengõvárkonyban a Jézus kiontott
vérét szimbolizáló piros, esetleg a lila

alapszín dominált, amelyre a bodzaágból ké-
szült kicával – ennek végébe cérnával kötötték be a pi-
parézbõl készült vékony csövet – általában fejbõl rajzol-
tak az asszonyok, külön
minta vagy vezetõ nélkül. A
rendkívül aktív intézmény-
nek nagy a szerepe abban,
hogy a tojásfestés ismét re-
neszánszát éli, és a húsvét
elõtti napokban sokan kere-
sik fel, hogy segítõ, szakér-
tõ kezek irányításával ma-
guk készítsék el az ünnepi
asztalra vagy ajándékozásra
szánt hímeseket. Aki a könnyebb utat választja, az érté-
kesítésre szánt szebbnél szebb darabokból válogathat.
Márciustól októberig a szerdai napok kivételével 10–18
óra között tart nyitva ez a páratlan kiállítás. 

www.tojasmuzeum.ini.hu

Szalma-Kincs-Tár
Zengõvárkony egyik mûem-

lék jellegû istállójában kapott
helyet a 2002-ben megnyílt
gyûjtemény, amely közel 450
darab, szalmából készült kulti-
kus, használati és dísztárgyat
mutat be. A Tüskés Tünde
szakértelmét dicsérõ múzeum-
ba Erdélyen, Bácskán és a Fel-
vidéken kívül a világ számos országából érkeztek szal-
matárgyak. Itt rendezik meg minden évben a szalmafo-
nó fesztivált, nyaranta pedig foglalkozásokat, táborokat
szerveznek az érdeklõdõk számára. Nyitva tartása meg-
egyezik a tojásmúzeuméval. 

www.szalmakincstar.eoldal.hu

Tájház: Zengõvárkony régi lakóinak életét leghí-
vebben a falu központjában álló tájházat bebarangolva
ismerhetjük meg. Az épületet 1858-ban Dékány Máté
építtette, és a porta egészen az 1970-es évekig a család
tulajdonában volt, majd az önkormányzat tulajdonába

került. Neves szakembe-
rek segítségével 1982-
ben alakították ki a mai
formáját, egyik szobájá-
ban a váraljai német asz-
talosok által készített fir-
hangos ágy, tulipános láda
és sötétkék alapon színes
virágmintákkal díszített
sublót áll, a kiállított tár-
gyakat a helyiek adták 

össze. Másik helyiségében a híres zengõvárkonyi szõt-
teseket állították ki, amelyek java része a szintén itt
megtekinthetõ hatalmas szövõszéken készült. A lenbõl
és pamutból szõtt anyagok között sok a rozmaringos és
zabszemes motívumú, ezek a jellemzõ helyi minták. Az
udvarában álló egyik melléképületben rendezték be a
tojásmúzeumot.
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evés olyan Kárpát-me-
dencei település van,
amely annyira õrzi ha-
gyományban gyökerezõ
értékeit, mint a dalla-
mos nevû Zengõvár-
kony. Egy nap alatt ta-
lán nem is lehet befo-
gadni az õsök által hát-
rahagyott értékek lép-
ten-nyomon kitapintha-
tó jeleit, melyeket máig
hittel ápolnak a gondos
örökösök.  

Zengõvárkony a Zengõ lábánál,
Pécsvárad szomszédságában fek-
szik. Az 1898-ig Várkonynak neve-
zett települést már a pécsváradi
apátság 1015-ben kelt oklevelében
megemlítették, mint Szent István
adományát az új szerzetesi közös-
ségnek. A név bizonyítja, hogy már a
honfoglalás elõtt is folyamatosan
lakták a Mecsek jelképének számító
Zengõ hegy lábánál elterülõ vidéket,
ugyanis a Várkony elnevezés az ava-
rokkal hozható kapcsolatba. A kitû-
nõ természeti adottságokkal rendel-
kezõ hely múltja azonban még ennél
is régebben kezdõdött, hiszen
Dombay János régész az 1930-as
években itt egy gyönyörû õskori
agyagszoborra lelt, amely ma
Zengõvárkonyi Madonna néven is-
mert. 

A falu túlélte az évszázad vihara-
it, lakói kitartottak az oszmán hódí-
tás évszázadaiban is. Egy 1554-ben
kelt török adóösszeírás szerint húsz
adózó portából állt a falu, így kifeje-

zetten nagynak számított a környék
többi településéhez képest. Az itte-
ni magyarok reformátussá lettek, és
szoros viszonyt ápoltak a Duna
mentén húzódó sárközi települések-
kel, a Tolna megyében fekvõ 
Õcsénnyel, Deccsel, Sárpilissel és
Alsónyékkel. A vallási hovatartozást
kifejezte viseletük is, a pécsváradi
vásáron még a 20. század elsõ évti-
zedeiben is könnyen fel lehetett is-
merni, hogy ki érkezett a katolikus
Hirdrõl, ki a kálvinista Zengõ-
várkonyból. Várady Ferenc, Baranya
megye jeles historikusa szerint: „a
pécsváradi, várkonyi és nagypalli ma-
gyarság az õs, eredeti magyar törzs
ivadéka …a mohácsi magyar kálvi-
nisták ruhaviselete csaknem teljesen
megegyezik a pécsváradi, várkonyi,
nagypalli magyarok ruházatával”. A

katolikus földesúrral bíró Várkony
tehát a térség református községei-
vel alkotott közösséget, innen vá-
lasztottak maguknak párt, ide vitték
portékáikat eladni, és e falvakból
hívtak tanítót és kántort is. 

Ezen az élõ kapcsolaton nem vál-
toztatott az sem, hogy a 18. század
közepétõl katolikus németek tele-
pedtek le az Alszögnek nevezett ré-
szen, illetve, hogy 1778-ban Mária
Terézia a pesti egyetemhez csatolta
a falut, és innentõl állami birtoknak
számított. A birtokos megváltozásá-
val szigorodott az élet a Zengõ lábá-
nál. 1798-ban a pécsváradi uradalom
nagyjából kizárta az addig közösen
használt erdõkbõl a falvak – így
Várkony – lakosságát is, csak kisebb
területeken engedte meg a parasz-
toknak, hogy fát szedjenek. A szû-
kössé váló határok között Várkony
csak lassan gyarapodott, amíg 1773-
ban harminchét, addig 1848-ban 46
telket írtak össze az uradalom tiszt-
tartói, és ezeken 124 család oszto-
zott. A tágas szántók hiánya miatt a
várkonyiaknak egyéb mesterségek-
bõl kellett elõteremteniük a megél-
hetéshez szükséges összeget. So-
kan dolgoztak a falu kõ-, homok- és
vasércbányájában is, ennek köszön-
hetõen a falu a módosabbak közé
tartozott. 

A 20. század fordulóján a közös-
ségre a legnagyobb veszélyt a bara-
nyai, tolnai reformátusokra kivált-
képp jellemzõ egykézés jelentette, a
falut az elöregedés fenyegette. Két
embernek köszönhetõ, hogy az el-
múlt évszázad mégsem fekete tintá-
val került be Zengõvárkony króniká-
jába. 1927-ben új lelkipásztor, dr.
Fülep Lajos mûvészettörténész és
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A múlt élõ tárháza: 
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filozófus érkezett a faluba, aki óriási erõfeszítések
árán megváltoztatta a település sorsát. Villanyvilágí-
tást szerzett, könyvtárszobát épített, Keresztény Ifjú-
sági Egyesületet szervezett, miközben cikkek, tanul-
mányok sorában hívta fel a figyelmet az egykézés ve-
szélyeire. Õ hívta a faluba a decsi származású Császár
János kántortanítót, a „falu lámpását”. Kettejüknek
óriási szerepe volt a falu népszokásainak összegyûjté-
sében, a régmúlt idõk kultúrájának ápolásában. Nekik
köszönhetõ, hogy számos kulturális és hagyományõr-
zõ együttes és tánccsoport alakult, közülük több azóta
is mûködik. Munkásságukat ma emléktábla és emlék-
szoba õrzi, és Fülep hajdani dolgozószobájának rendje
jelzi, hogy rengeteg munkával, konok akarattal keve-
sek is rengeteget tehetnek a közösségükért. 

A zengõvárkonyiak számára mára bizonyossá vált,
hogy a hagyomány éltetõ erõvel bír, ezek ápolása ér-
ték. Sokan tanulták újra a régi mesterségek fogásait,
nem véletlen, hogy alig akad eladó ház, mindenki ra-
gaszkodik a gyökereihez. Hagyományõrzõ egyesüle-
tük 1972 óta járja a helyi táncokat, énekli az öregektõl
gyûjtött dallamokat. A Zengõ lábánál zöldellõ szõlõk
szüret idején megtelnek élettel, a különleges élmé-
nyekre vágyó vendégek a bormúzeumban megkóstol-
hatják a ritka juhfark, gohér, furmint és kadarka ízeit,
míg a közeli Pécsváradon minden második évben
megrendezik a Lukács-napi leányvásár szüreti bállal
összekötött mulatságát, amelyet egyre többen iktat-
nak be októberi programjaik közé.

Nem lenne teljes a kép, ha nem ballagnánk ki a falu
határában álló szelídgesztenyésbe, amely susogásával,
fényeivel mindenkit megigéz. Itt sétálgatott ezer
gonddal a vállán Fülep Lajos, és ezt választotta végsõ
nyughelyéül a legendás természetfilmes, a Másfél mil-
lió lépés Magyarországon címû sorozat alkotója,
Rockenbauer Pál. A szelídgesztenyés évszázadok óta
táplálta a falu népét, gyûjtése nagy ünnepnek számí-
tott, sok cifra ruha e csemege árából jött össze. Sajnos
egy betegség támadta meg az állományt, de remélhe-
tõleg a fák ugyanúgy kiheverik ezt a csapást, miként a
várkonyiak kiállták az évszázadok viharát, és még so-
káig hallgathatunk régi történeteket a lombjaik alatt. 
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Református templom –
katolikus harangláb: Év-
százados múlttal büszkélked-
het a református közösség,
amely a környék katolikus fal-
vai között is megõrizte vallá-
sát. Imaházuk elsõ említése
1723-ban történt, de valószí-
nûleg ennél jóval régebbre
visszanyúlik a története. Elsõ
fatemplomukat 1733-ban épí-
tették, majd miután az leégett,
a helyén újat emeltek. A ma
megcsodálható barokk stílusú
– eredetileg egyhajós – temp-
lomot 1802-ben emelték, és
1844-ben egy oldalhajóval ki-
bõvítették. A torony sisakját
1992-ben cserélték ki, az alko-
tás elnyerte az „Év tetõje”
megtisztelõ címet, míg a régi
darab ma is megtekinthetõ a
templom kertjében. A betele-
pülõ katolikus németek vallás-
gyakorlását mutatja, hogy
1870 körül haranglábat építet-
tek, amelynek nagyharangját
Ruttvet János öntötte, a kisha-
rang pedig 1923-ban készült.


