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TÁRGYLISTA  
Kisvárda–Pap 

 
 

Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.1 Ünnepi abrosz Kék és piros fonallal, keresztszemes technikával 
hímzett pamutosvászon abrosz. Körben virágsoros 
minta, közepén indás keretben felirat: „Vendégfoga-
dó szó Isten hozta kedves vendég”. Két oldalán: 
„Készült 1911-ben Pap”. Fehér fonallal subrikázott 
négyzetes mintás, körben kötözött rojttal. 

H: 141 cm 
Sz: 196 cm 

      
J 2014. 28.2 Abrosz Hosszúkás alakú durva kendervászon abrosz, két 

végén hármas piros szövött csíkmintával, 
szálkihúzásos rojttal. Két szélből összevarrva. 

H: 148 cm 
Sz: 103 cm 

 
J 2014.28.3 Abrosz Két szélből összevarrt téglalap alakú, vékony 

kenderszálból szőtt vászonabrosz két végén ujjnyi 
vastag négyzetes piros szövött csíkkal. 

H: 144 cm 
Sz: 121 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.4 Abrosz Két szélből összevarrt téglalap alakú kendervászon 
abrosz, két végén tenyérnyi széles, kék-fehér-piros 
cikcakkos szövött díszítő csíkkal. 

H: 188 cm 
Sz: 120 cm 

 
J 2014.28.5 Abrosz Két szél kendervászonból összevarrt hosszúkás 

abrosz, két végén piros színű stilizált virágos-vázás 
sorminta és szálkihúzásos rojt subrikázott 
díszítősorral. Közepén hosszanti piros virágmintás 
szövött csík betoldva. 

H: 204 cm 
Sz: 130 cm 

 
J 2014.28.6 Abrosz Két szél kendervászonból összevarrt hosszúkás 

abrosz, két végén piros szövött díszítő csík: két 
vékony cikcakkos vonal között széles ◄ ►minta. 
Szálkihúzásos rojt. 

H: 210 cm 
Sz: 125 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.7 Abrosz Két szél kendervászonból összevarrt hosszúkás 
abrosz két végén két szép díszítősor közé zárt 
madaras (pávás?) piros szövött mintával, 
szálkihúzásos rojttal. 

H: 184 cm 
Sz: 124 cm 

 
J 2014.28.8 Abrosz Két szél kendervászonból összevarrt hosszúkás 

abrosz, két végén gúla alakú sorminták között 
stilizált piros sorminta, szálkihúzásos rojt. Középen 
tömött geometrikus mintával szövött piros csík 
betoldva. 

H: 196 cm 
Sz: 126 cm 
 

 
J 2014.28.9 Abrosz Két szél kendervászon abrosz körben futó 

párhuzamos csíkkal összekötött piros 
szegfűmintával. 

H: 186 cm 
Sz: 135 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.10 Abrosz Két szél kendervászon abrosz két végén piros 
szövött kettős szegfűmintával, benne pepita 
négyzetekkel, illetve egy vékony csíkkal. 

H: 211 cm 
Sz: 120 cm 

 
J 2014.28.11 Abrosz Két szél kendervászon abrosz körben kötözött 

rojttal. 
H: 173 cm 
Sz: 140 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.12. 1–4 Díszpárna Tollal töltött kerek díszpárnák kopott rózsaszín 
huzattal, pirossal hímzett házivászon betéttel: 1-1 
rózsacsokor, teniszező lány és táncoló pár jelenettel. 

Átm.: 37 cm 
V: 6 cm 

                 

     
J 2014.28.13. 1–2 Ünnepi leányruha 

(„magyar ruha”) 
Világoskék selyemből készült, karcsúsított, puffos 
ujjú, fehér tüllbetétes felső, és cikkelyekből szabott, 
alján hármas bújtatott zsinórral díszített földig érő 
szoknya. 

Felső:  
Eleje H: 46 cm 
Ujja H: 30 cm 
Szoknya: 
Derékbőség: 68 cm 
H: 92 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.14 1–2 Ünnepi leányruha 
(„magyar ruha”) 

Virágmintás fehér zsorzsett zsinórozott fagombos 
felső elején csipkebetéttel és hosszú csipkeujjal, 6 
részből szabott, földig érő szoknyával. 

Felső: 
Eleje H: 42 cm 
Ujja H: 79 cm 
Szoknya: 
Derékbőség: 64 cm 
H: 97 cm 

     
J 2014.28.15 Alsószoknya Nylon és tüll anyagból készült gumis derekú 

alsószoknya kétszeres fehér szaténszalag díszítéssel. 
Kétrétegű: az alsó merev tüll, a felső puhább, festett 
rózsamintás anyagú. 

H: 68 cm 
Sz: 250 cm 

 
J 2014.28.16 Alsószoknya Derékpántba beráncolt gyolcs alsószoknya alján 

kétszeres pié díszítéssel, rávarrt széles madeira-
fodorral. 

H: 93 cm 
Derékbőség: 73 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.17 Bugyogó Bő szabású, hosszabb szárú női bugyogó, derékon 2 
oldalt gombolódó, szárának alja subrikával és fehér 
lyukhímzéssel díszített.  

H: 49 cm 
Szára Sz: 24 cm 

 
J 2014.28.18 Bőgatya Ujjnyi széles ráncokra lerakott kendervászon gatya 

széles visszahajtott korccal, benne „körmön font” 
pertlivel. A szára 1-1 szél vászon alján pici 
subrikadísz és rojt. 

H: 78 cm 
Szára Sz: 129 cm 

 
J 2014.28.19 Női felső Fekete selyemből készült, hosszú ujjú, álló galléros, 

zsinóros díszítésű ünnepi felső. A bal ujja hiányzik. 
Eleje H: 54 cm 
Ujja H: 70 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.20 Vállkendő 
(„nyakbavaló”) 

Fekete selyem nagykendő zöld színű beleszövött 
virág- és levélmintákkal, körben széles, bonyolultan 
csomózott rojttal. Az anyag töredezett. 

H: 232 cm 
232 x 232cm 
(rojttal) 

 
J 2014.28.21 Selyemsál Vékony fekete selyem anyagon elszórt fekete 

hímzett rózsák, körben kötözött selyemrojt díszíti. 
H: 221 cm 
Sz: 98 cm 

 
J 2014.28.22 Vállkendő Fekete gyapjúszövet kendő körben díszesen kötözött 

fekete selyem rojttal. 
H: 79 cm 
Sz: 75 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.23 Pólyahuzat Fehér gyolcs pólyahuzat szélein apró azsúrozással, 3 
pár megkötővel. 

H: 123 cm 
Sz: 74 cm 

 
J 2014.28.24 Pólyatakaró 

(„szemtakaró”) 
Bordó posztóra géppel rávarrt, sodrott zsinórból 
szecessziós jellegű nagy virágminták (drapp, rózsa-
szín) a szélén körben lyuggatott, cakkos szélű fodor. 

H: 101 cm 
Sz: 80 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.25.1–3 Ágynemű huzat 
(„paplanhaj” és 
„nagypárnahaj”) 

Világoskék anyagból készült félkész (összevarratlan) 
ágynemű. A párnahuzat 3 oldala és a paplanhuzat 
egyik vége finom fehér lyukhímzéssel (leveles 
mintával) kivarrva, széle cakkosan beszegve. 

Paplan: 
244 x 180 cm 
Párna: 
104 x 86 cm 

       
 

 
J 2014.28.26 „Komakendő” Piros-kék-sárga fonallal lánc- és laposöltéssel 

hímzett pamutos vászon, körbefutó indás-tulipános-
leveles mintával, közepén indás virágkoszorúba 
foglalt monogrammal, egyszerű kötözött rojttal. 

H: 81 cm 
Sz: 62 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.27 „Komakendő” Pamutos vászon, két rövidebb végén keresztszemes 
kék-piros szőlős minta, hosszanti oldalán cserépből 
kinövő életfa-motívumok, közepén piros, 
láncöltéssel hímzett keretminta, sarkaiban 
gyümölccsel (?). Körben rojtos. 

H: 85 cm 
Sz: 64 cm 

 
J 2014.28.28 „Vőfélykendő” Kendervászon, egyik végén rojtos és hímzett vászon, 

4 rózsaszín csillagvirággal, zöld levelekkel, piros 
KM. monogrammal. 

H: 92 cm 
Sz: 65 cm 

 
J 2014.28.29 „Vőfélykendő” Kendervászon, rózsaszín, lila, kék, zöld, sárga, piros 

fonallal, keresztszemes technikával hímzett hármas 
virágminta az egyik végén. Ez a vége rojtos.  

H: 80 cm 
Sz: 59 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.30 Dísztörölköző Kendervászon, egyik végén piros szövött csíkminta: 
vékony, téglalapokból álló sor, alatta álló leveles 
virágsor. A textil díszített vége rojtos. 

H: 84 cm 
Sz: 65 cm 

 
J 2014.28.31 Dísztörölköző Kendervászon, egyik végén keresztszemes piros-kék 

leveles indasor váltakozó hármas és egyes álló 
virágmintával, párhuzamosan futó keskeny 
cikcakksorral, rojttal. 

H: 83 cm 
Sz: 64 cm 

 
J 2014.28.32 Dísztörölköző Kendervászon, kék-piros keresztszemes leveles 

virágsor, apró levelekből álló sorminta és rövid rojt 
díszítik a textil egyik végét. „K.I” monogram. 
 

H: 90 cm 
Sz: 59 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.33 Dísztörölköző Kendervászon, kék-piros, keresztszemes, 
négyszirmú stilizált virágsor, díszített végén szép 
kötözött rojttal. 

H: 73 cm 
Sz: 59 cm 

 
J 2014.28.34 Dísztörölköző Kendervászon, zöld és bordó keresztszemes 

szőlőleveles futó minta hármas stilizált 
virágmintával, rövid rojttal. 

H: 78 cm 
Sz: 60 cm 

 
J 2014.28.35 Dísztörölköző Kendervászon, egyik végén keresztszemes piros-kék 

leveles indasor váltakozó egyes és hármas álló 
virágmintával, párhuzamos keskeny csíkmintával, 
rojttal. 

H: 86 cm 
Sz: 64 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.36 Dísztörölköző Keresztszemes piros-kék csíkminta és kettős 
szegfűmintasor a kendervászon textil egyik végén, 
rojttal. 

H: 87 cm 
Sz: 63 cm 

 
J 2014.28.37 Dísztörölköző Kendervászon, egyik végén keresztszemes piros-kék 

váltakozó szvasztika és virágminta párhuzamos 
geometrikus csíkmintával, ezen a végén rojttal. 
„K.M” monogrammal. 

H: 87 cm 
Sz: 62 cm 

 
J 2014.28.38 Dísztörölköző Kendervászon, egyik végén 3 ujjnyi széles stilizált 

virágminta rombusz kerettel. Piros szövött minta, 
párhuzamosan rojttal. 

H: 85 cm 
Sz: 61 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.39 Dísztörölköző Kendervászon, egyik végén piros és kék 
keresztszemes virágminta bimbókkal, levelekkel, 
„K.M” monogrammal, rojttal. 

H: 76 cm 
Sz: 59 cm 

 
J 2014.28.40 „Kosárkendő” Hosszúkás pamutos vászon textil körben végigfutó 

hármas szövött piros csíkmintával, keresztszemes 
„K.J” monogrammal. Két keskeny vége azsúrozott. 

H: 122 cm 
Sz: 42 cm 

 
J 2014.28.41 „Kosárkendő” Kendervászon, két keskenyebb végén piros szövött 

madaras minta, párhuzamos keskeny csíkmintával. 
H: 88 cm 
Sz: 65 cm 
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Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép 

J 2014.28.42 „Gyúrókötő” Felül két sarkán visszahajtott kendervászon kötő 
pertlivel, a mellrészén 2 piros és 1 sárga, zöld leveles 
virágmintával. Az alján szintén keresztszemes 
bimbós virágminta piros, zöld, sárga, lila fonallal. 
Alján rojtos. 

H: 73 cm 
Sz: 58 cm 

 
J 2014.28.43 „Gyúrókötő” Felül két sarkán visszahajtott kendervászon kötő 

rávarrt pertlivel, alján szövött piros geometrikus és 
stilizált virágminta, párhuzamos keskeny 
csíkmintával, kötözött rojttal. 

H: 82 cm 
Sz: 62 cm 

 
 


