
 

Hohmann Mátyásné, Erzsike néni babái 

 

Hohmann Mátyásné Holecsek Erzsébet születése óta Bátaszéken él. Szülei 5 holdas 

kisparasztok voltak, gazdagnak a 20-25 holdasokat tartották, így ő leánypajtásai közt 

szegénynek számított. A fiatal Erzsikének egy rend ruhára futotta. Abban az időben 

gazdagnak számított az, akinek 4-5 rend ruhája volt. Sok tehenet hajtottak el a szekszárdi 

vásárba, hogy utána az ára drága és cifra ruha formájába az eladósorban levő leány derekán 

ringjon. Erzsike néni a 6 elemi elvégzése után egy bolgárkertészetbe dolgozott. Ekkor már a 

keresetéből ő is vásárolt magának, szép és értékes ruhákat. Ahogy teltek a munkával a 

hónapok, úgy telt a szekrénye az akkor divatos holmikkal. 1941. október 9-én férjhez ment, 

az esküvő után kivetkőzött a népviseletből, polgári ruhába kezdett járni. Körülbelül az 

akkori viszonyoknak megfelelően a ruhák értéke felért egy fél ház árával. Erzsike néni 

életének meghatározó eseményei voltak ezek. Amikor összekerült Hohmann Mátyással, a 

szenvedélyes gyűjtő, ezermester kedvenc tárgyai között három nagy hajasbaba is volt. Erzsi 

néni elhatározta népviseletbe öltözteti őket. Az egyiket eredeti decsi, másikra az idős 

bátaszéki asszonyok ruháját adta, a harmadiknak meg vett három méter fehér vásznat meg 

egy méter rózsaszín brokátot, s megvarrta kicsiben ugyan azt az ünneplős viseletet, 

amelyben valaha ő is járt a bátaszéki utcán. Még gyöngysor, nyaklánc, kereszt is került a 

baba nyakába. Innen indult a gyűjtemény gyarapítása és a mai napig készít felkérésre és 

saját örömére népviseletbe öltöztetett babákat. 

Belesajdult az ujjuk, letört a körmük, mire a pergamenkeménységűre merevített vásznat 

apró ráncokba rakták, hogy aztán vizes ruhát téve rá, valami súllyal lenyomva akár egy hétig 

is préseljék. Nem is igen bírták egyedül, segítettek egymásnak a szoknya készítésében az 

asszonyok. Közel húsz éve öltöztet Erzsike néni népviseleti babákat. A babakiállítást 

megnézők megismerhetik a bátaszéki és környékbeli települések régi hagyományos 

népviseleteit és betekintést nyernek a ruhakészítés menetébe. Ritkaságnak számít ily módon 

ápolni a népi értékeinket. TonaArt tagja. 

 

 


