
 

 

 

 

Szellemi kulturális örökségünk egy győri  

kékfestő család munkásságán keresztül  

 
„Ahol nincs hagyományos forma, sem vallás, sem művészet nem bontakozhat ki.”                              

                                                                                                                                        Hamvas Béla: Az öt géniusz 
 

                                                                                                          A kékfestés, mint érték 
• 2003-ban fogadta el az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 

Szervezete a Szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt.  

• A magyarországi kékfestés hagyománya – így a győri kékfestők 

tevékenysége is – 2015-ben bekerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 

Jegyzékébe.  

• 2018-ban öt ország – Ausztria, Csehország, Magyarország, Németország, 

Szlovákia – javaslatára felvették a Kékfestés hagyományát az UNESCO 

Szellemi Kulturális Örökség Listájára.  

• Magyarországon jelenleg hat kékfestő műhely működik (bácsalmási, győri,  

nagynyárádi, szombathelyi, tiszakécskei, tolnai). A mai napig is az alkotó 

kékfestő családok a magyar népművészet e kihalófélben lévő ritka 

mesterség hordozói és életben tartói. 

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna 

Széchenyi István Egyetem, Győr 

Közművelődési tevékenységük 
• A Győri Kékfestő Műhely aktív szerepet vállal a mesterség 

megismertetésében, továbbhagyományozásában. Tóth Ildikó és családja 

közösségépítő is, hisz a mesterséget népszerűsítő előadásaival, 

bemutatóival a társadalom széles rétegeit szólítja meg. Rendszeresen 

fogadják műhelyükbe a környék iskolásait, hallgatóit és felnőttjeit. „Csak 

tavaly 1400 fiatal ismerhette és próbálhatta ki ezt a mesterséget.” 

• Részük volt abban, hogy „megyerikum” lett a kékfestés  és felkerült az 

UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Listájára.  

• Munkáikat kiállításokon, fesztiválokon hazánkban és külföldön is bemutatják 

(Anglia, Ausztria, Franciaország, Kína, Lengyelország, Németország, 

Oroszország, Románia, USA).  

• Részt vesznek projektekben (pl. Tervezzünk”, „Komatál”) 

• Mesterségük elődeikhez képest kibővült tervezéssel, varrással és 

közművelődési feladatokkal. 

 

 

 

 

 

 

Következtetések, eredmények: 
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Következtetések, eredmények: 
• A szakirodalomból és az interjúkból kiderült a kékfestés Győrben már a 17. 

század óta jelen van.  

• Kutatásból kiderült, hogy több család (pl.: Aschendorfer, Balogh, Berecz, 

Éhling, Fabian, Mészáros, Potfai, Róka, Sáfrány, Schiffer) művelte ezt a 

szakmát Győrben. A műhelyek megcsappantak, a kékfestés mégis 

századokon át élt tovább.  

• Megyénkben, sőt régiónkban most már csak Tóth Ildikó és családja 

foglalkozik a kékfestéssel.  

• Hagyományőrző, értékteremtő  tevékenységük,  ismeretterjesztésben és a 

közművelődésben betöltött szerepük kiemelkedő.  
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                               Interjú alanyok: 

                               Tóth Ildikó szül: Győr, 1962. (Népművészet Mestere) 

                               Gerencsér Zsolt: szül:   Győr, 1969 (Népművészet Ifjú Mestere) 

                               Dr. Bajcsai Brigitta, szül: Győr, 1988 

                               Gerencsér Enikő szül: Győr, 1999  

A Győri Kékfestő  Műhely  
A Győri Kékfestő Műhelyt Éhling Péter, – Tóth Ildikó kékfestő dédapja – alapította 1906-ban. „Ő 1896-ban a Torontál megyei Perjámosról került a városba Szeged 

mellől származott, ezért őzve beszélt. Mindig úgy mondta, hogy «föstök».”  

„Dédnagypapa 1954-ben beadta a győri Xantus Múzeumba mintafáinak nagy részét és főleg a textilfestésre állt át a család. Oka az volt, hogy beindult a gyári 

termelés, az asszonyok kivetkőztek, a svábokat is, akik hordták a kékfestő ruhákat kitelepítették.” 

Műhelyükben már az ötödik generáció dolgozik: „1906-tól 1954-ig dédapám, Éhling Péter, 1954-1961-ig dédanyám, Éhling Péterné (született Nemes Nagy Zsófia), 

1961-1983-ig nagymamám, Éhling Ilona, 1983-1990-ig édesapám, Tóth József, és most már mi.„  

 

Győri Kékfestők 
• A textilnyomás első hiteles gyakorlatáról 1695-ből van hírünk. Győr 

város tanácsjegyzőkönyvében szerepel két vászonnyomtató neve: 

„Balogh Györgi”, és „Fabian Mihály.”  (Domonkos 1981: 13).  

• 1831-ben a város tanácsa a festőkről utcát nevezett el. (Domonkos 

1981: 40). „Festő utca 12-ben lakott dédpapa, Éhling Péter, aki a 

Mészáros nevű festővel társviszonyba dolgozott.”  

• Az idők folyamán a kékfestők száma egyre csökkent: „Míg 1890-ben 

414, addig 1940 körül már csak 70 önálló műhely dolgozott az 

országban.” (Domonkos 1991: 388).  

• „A mesterség fénykorában a II. világháborúig minden évben 

Budapesten tartották a festők éves összejöveteleiket. 1945-ös évből 

családunk őriz erről egy fényképet.” 
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