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A harmadik teremben a mindennapok régi használati

tárgyai kaptak helyet anyaguk vagy funkciójuk szerinti el-

rendezésben.

A negyedikben a ma élõ helyi kézmûvesek alkotásai

tekinthetõk meg: fafaragások, festett bútorok, kerámiák,

csuhétárgyak, fa- és textiljátékok.

A kiállítás elõzetes bejelentkezéssel látogatható.

06 (73) 454 001 (Polgármesteri hivatal)

06 (73) 354 183 (Budai Kinga)



Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a

Dél-Zselicben fekszik, a 67-es út mentén. Tájháza 2003-ban

nyílt meg a Zrínyi utca 15. szám alatt. Az épület a helyi né-

met építészeti stílus jegyeit hordozza.

Stefan Fath (jobbról), a tájház megnyitóján 2003. október 4-én

Tulajdonosa Stefan Fath, németországi lakos, aki vissza-

vásárolta a nagyszülõi-szülõi házat, majd felújíttatta. Négy

helyiséget átadott az önkormányzatnak a Helytörténeti és

Néprajzi Gyûjtemény kialakítása céljából. A kiállítás létreho-

zása dr. Lantosné Imre Mária néprajzkutató irányításával tör-

tént.

Az elsõ helyiségben írásos és képi anyag mutatja be tab-

lókon és tárlókban a németség és az idetelepített felvidéki

magyarok múltját, a falu neves szülötteit, dr. Vargha Károly

Zselic-kutatót, a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola német tanszék-

ének megalapítóját és dr. Szirmayné Bayer Erzsébet festõ-

mûvészt.

A második helyiségben egy XX. század eleji német tiszta-

szoba látható. A bútorzat idõbelileg vegyes: a XIX. század

második felétõl a XX. század elsõ évtizedeiig. A legrégebbi

bútordarabok a láda és a téka. A gyûjteményben sok kegy-

tárgy, szentkép található. Bábukon mutatják be a

szentlászlói viseletet („rozmaringos menyasszony és võle-

gény”, kisgyermek, fiatal- és idõs asszony viselete). A nép-

viseleti darabok között különösen szépek a tutyik sokféle

mintázatukkal.


