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Kitüntetettjeink
Debreczeni János

Debreczeni János
D e b r e c z e n i Já n o s

szövő , népi iparművész , a népművészet mestere

[2012]

Busszal érkezem, János elém jön a megállóhoz és

A KTSZ felszámolása során megvásárolta őket.

rendszerezése volt a feladat. Később a minták

elkalauzol a városka központjában lévő mű

Van még itt felvetőgép, matringoló, csévélő.

feldolgozását is én végeztem el.

helyébe. A mezőberényi Takács KTSZ működött a

Kézi szövésre alkalmas szövőszék közül is több fel

A takácsmintákat, amit vásároltak, illetve amit

A népi kézművesek nagy családjában, a közel

Ebből az alkalomból készítettem vele a következő

telken, János is itt lett takácstanuló, itt tett takács

van vetve, az egyiken festékes szőnyeg készül.

a mintakönyvekben felleltek – azonosítottam,

6000 tagot számláló Népművészeti Egyesületek Szö

beszélgetést.

szakmunkás vizsgát „kiváló” eredménnyel.

A szövőműhely után belépünk a varrodába. Itt

illetve összehasonlítottam, kiválasztottam azokat,

Büszkén mutatja, hogy a ház utcai falát

dolgozik János felesége, néptáncosok számára

amelyek jellemzik a paraszti hagyományokat,
illetve a sváb és a szlovák mintákat különítettem el.

vetségében sokan ismerik őt, szép szál termetével,
világító ősz üstökével, homlokára tolt szemüvegével

Gyomán született, kisgyermek korában költöztek

emléktábla díszíti: ebben a házban lakott Petőfi

készíti a színpadi ruhákat, de gyakran az itt szőtt

jellegzetes alakja rendezvényeinknek.

Mezőberénybe, a ma 11.000 lakosú kisvárosba.

Sándor ittjártakor.

anyagokból mindennapi viseletre nyári blúzokat,

Derűs, mosolygós, rendkívül nyugodt, mindig csen

Élete legnagyobb részét itt töltötte, ma egyik

A mai műhelygaléria egy hosszan elnyúló

ruhákat alkot.

A „belenevelődés” a te életedben nem a családban,

desen, megfontoltan adja elő mondandóját. Oda

gyermeke és unokája is itt lakik. A Békés megyei

épületben kapott helyet, együtt van a szövő, varró

A varroda után a festőműhelybe érkezünk, ahol a

hanem az iskolában történt, tehát még tudatosabb

kell rá figyelni.

városkát három nemzetiség lakja. A török hó

és festő műhely.

térségben egyedüliként, kis tételben, matringban

volt. Már gyermekkorodban megtanultad, mi a

doltság után kiüresedett településre svábokat és

Az első helyiség az iroda, a bemutató szoba féle.

festik a hímzők-szövők számára a fonalakat.

takácsszövés, mi a mintakönyv, mi a paraszti

1999 óta tagja a Békés megyei tagszervezetnek,

szlovákokat telepítettek a megmaradt magyarok

Sok könyv, mintalapok, fotóalbumok, kiadványok

A műhelylátogatás után arról kezdünk beszél

hagyomány, mi jellemzi a szlovák, a sváb és a

nem Békéscsabán, hanem egy közeli kisvárosban

mellé.

az alkotóról, a vállalkozásról, a Békési Népmű

getni, hogyan ismerkedett meg a szövéssel, alkotó

magyar színvilágot, mintakincset.

él és dolgozik.

Igen rendezetett a város, érdekes módon ma is

vészeti Egyesületről. Kisebb-nagyobb szőttesek,

munkáját milyen hagyományok formálták.

Mióta ismerem, kíváncsi vagyok arra a műhelyre,

külön körzetben élnek a szlovákok, a magyarok és

régi és új termékek, állványon ruhák, öltözetek a

„műhelygalériára,” ahonnan kikerülnek az alkotó

a svábok, hajdanában külön kútra jártak, külön

varró műhely termékei.

társai által is nagyon kedvelt kelmék, a hímző

építettek maguknak templomot is.

Innen egy kis raktárba érkezünk, a polcokon

Mezőberény kézműves hagyományait szlovák

kitűnőre, majd dolgozni kezdtem. A mező

vásznak, gyapjú anyagok, népi ihletésű öltö

A második világháború után sokakat kitelepítet

végben állnak az elkészült, még le nem szállított

és német lakosok hagyták ránk.

berényi szövőgyárban indítottak egy technikusi

zeteknek való jól használható szövetek, gyapjú

tek Németországba és Csehszlovákiába, de sokan

anyagok, a kiállításokról visszajött portékák.

Ennek a hagyománynak a felgyűjtése az

képzést, ide is beiratkoztam. Munka mellett

szőnyegek, szépen festett fonalak.

jönnek vissza őseik földjére, különösen a svábok.

Végül beléphetünk a nagy műhelybe. A szövő

általános iskola igazgató-helyettesének kezde

tanultam és szövő szövetkezetben dolgoztam

A műhelygalériában körülbelül 60 féle termék

Ez a visszatelepülés bizonyos gazdasági haszonnal

gépek nagyon régiek, van olyan, amelyik több

ményezésére indult az én gyermekkoromban, a

továbbra is.

kapható.

is jár a város lakói számára, élénkül a befektetői

mint 100 éves. 10 gépi szövőszéke van, ezek közül

pedagógus bevonta azt a helyi takácsot, aki a

Segéd művezető lettem. Régi német gépek be

2013-ban, sokadik felterjesztésre kapta meg a népi

tevékenység.

6-7 dolgozik, más-más felvetéssel.

mesterem volt. S mivel neki nem volt sok ideje

telepítését, a technikai feladatokat, a szervezési

kézművesek legértékesebb elismerését, a Népmű

A hajdani munkahely, a takács szövetkezet gépei

erre a munkára, átadta nekem, megbízott vele.

munkákat, a termelés beindítását bízták rám.

vészet Mestere címet.

voltak ezek, amelyeken ő fiatalként már dolgozott.

Az asszonyoktól begyűjtött szőtt minták

M 4 m

14-18 éves koromban már sokat tudtam a
szakmáról. Letettem a szakmunkás vizsgát,

M 5 m

Takács termékeket gyártottunk, konyharuhát,

Fő profil a háztartási textil volt a szövetkezetben,

születtek: ezek a hímző vászon, valamint a

találkozzon két néptáncegyüttes azonos öl

mint az elődöké, de továbbra is természetes

vászon törölközőket, úgy mondtuk, „háziipari

ahol én terveztem, a piac telített volt már

viseletekhez szükséges alapanyagok, székely

tözetben a fesztiválon.

anyagból készülnek. A sodrat finomabb, egyen

jellegűeket”, de nem voltak ezek zsűrizett textilek.

akkor, ezért a saját cégnél átdolgoztam a

rokolyák anyaga, csizmanadrágokhoz, mel

terveimet, mert korszerűtlennek találtam.

lények
hez való gyapjútartalmú szövetek. Itt

Mi a véleményed a divat hatásáról a népi

gyapjú vetüléket, pamut felvetőt használunk.

iparművész munkájában?

Előrelépési lehetőséget láttam abban, amikor a
gyomai Kötőipari Szövetkezethez hívtak. Meg

Hogyan kezdted a piackutatást?

pályáztam az állást. Háziipari volt ezt a szövet

letesebb, egyszerűbben kezelhetők, az ezekből
szőtt termékek nem gyűrődnek annyira.

A festékes, torontáli szőnyegek készítését is

Szívesen dolgozol-e közösségben, vagy inkább

elkezdtük.

Igyekszem időtálló textileket készíteni, a napi

kezet is, de itt már zsűrizett terveket való

A piackutatási ismereteket a tapasztalataimból

Ez úgy indult, hogy a Csaba Szőnyegszövő

divatot nem akarom követni.

sítottunk meg, Landgráf Kati volt a művészeti

merítettem, de tanultam is.

Szövetkezethez dolgoztunk be, nem győzték a

vezető, tervező.

Kereskedelemből van diplomám, e mellett kül

munkát, segítséget kértek tőlünk. Elkezdtem

Beszélgetés közben bemutat egy nagyon régi, sváb

kivitelezek is.

Budapesten elindult a szövetkezei tervezőknek

gazdasági szakos közgazdász vagyok.

kutatni a bukovinai székely festékest és

szőttest, mutatja, hogy a közép mintából sokat

A Békés megyei egyesület tagja, a népművészet

egy tanfolyam a Népi Iparművészet Tanácsnál,

Országos piackutatást végeztem a népi iparmű

terveztem, majd szőttem is ezt a mintát. Régi

használt fel a saját darabjaiban, csak a léptékén

mestere Kocsorné fonott bútoraival, Tóth

ezen én is részt vettem és nagyon sokat

vészeti szőttes keresletről, felmérést folytattam,

mustráim is vannak, de újakat is terveztem.

változtatott.

Sándor, a népművészet mestere famunkáival és

tanultam.

meglátogattam az ismert, nagyobb műhelyeket,

Azóta erre is kapok felkérést, most épp ilyen

Feketével szőtt, a ravatal leterítésére való textil ez,

az én szőtteseimmel a Pro Renovanda pályá

Három évig tervezéssel és az üzem vezetésével

az akkor még meglevő szövetkezeteket. Ebből

szőnyegen dolgozom. Mindig figyelek a minő

utóbb megszőtték kéken és rózsaszínen is.

zatára közösen terveztük a darabokat és díjat is

foglalkoztam, már tudatosan terveztem a

írtam a diplomamunkám.

sítés lehetőségeire, rendszeresen zsűriztetek, ter

Megtalálta a takács mintakönyvben ezt a mustrát,

nyertünk.

textileket. Az itthoni gépemen is dolgoztam,

Jelenleg az egyedül megmaradt Hevesi Házi

mékeink 95%-a zsűrizett.

felfedezte, hogy a bordűr már a paraszt szövő

Egy másik országos pályázaton is díjat kaptunk,

elkezdtem zsűriztetni. 1989-ben kaptam meg a

ipari Szövetkezettel vagyok kiváló kapcso

tervezése.

egy panzió garnitúráját készítettük el, ágy

Népi iparművész címet, 20 évvel a szövő te

latban, közös katalógust is megjelentettünk.

Milyen a kézi és a gépi munka közötti arány a

Szép gyűjteménye van a szlovák és a sváb

nemű, rongyszőnyeg, faliszőnyeg együttessel

vékenység elkezdése után. Azóta folyamatosan

Segítünk egymásnak, ha szükséges.

vállalkozásban?

szőttesekből, ezekből tervez és pályázik velük.

pályáztunk.

Közel 300 tárgyat zsűriztetett, ezekre a hagyo

Anifolk elnevezésű pályázó alkotóközösség

Amikor visszajöttem a helyi szövetkezetbe,

Mi segítette a piac újjászervezését, mi adta az

A vászon szőttesben a szedettest én rakom be,

mányos tárgyakra építve tervezte őket.

működik a Békés megyei egyesületben, ennek

Mezőberénybe, itt is már népi iparművészeti

újabb kihívásokat?

vagyis a mintázás csakis kézzel történik.

Mindig aktualizál, a mai ízlésre épít. Nem kell

tagja vagyok.

A gyapjú szőnyegből csak keveset vállalok, a

már rojtos konyhai abrosz, hokedli takaró, más

Dr. Illésné a hímzőkkel dolgozik. Egy főkötő

tervezek és zsűriztetek.

termékeket, szőtteseket készítettünk.

magányos farkas vagy?
Előfordul, hogy komplett enteriőrt tervezek és

1999-ben megalakítottuk a családi vállalkozást,

Kapcsolatba kerültem a Békési Népművészeti

viseletből kb. 50 métert készítek, ilyen a székely

funkciójú textilekre van szükség a 21. században.

feldolgozás alkalmával az általam szőtt alapra

a Berényi Textil KFT-t.

Egyesülettel, új termékeim az ő ösztönzésükre

rokolya anyaga. Fontos, hogy egyedi legyen, ne

A mai alapanyagú darab viselése kellemesebb,

hímeztek a hímzők, nagyon érdekes munka volt.

M 6 m

M 7 m

A pályázat megindítja a fantáziát, a kiírásnak

a bevétel számít, színvonal nincs. Mindenre

Egyesülethez. Kiszely Jánosné, hímző, helyi

sikerrel szerepeltünk, jó hírét vittük Magyar

Aki mostanában a mesterség iránt érdeklődik,

Az alapanyag beszerzés is igen költséges. Hozzá

megpróbálni megfelelni nagyon kedvemre való

rámondják, hogy hagyományőrző népmű
vé

lakos, a népművészet mestere kérte, hogy vele

országnak.

inkább felnőtt.

lehet jutni mindenhez, minden import, hiszen

feladat.

szeti vásár. Volt olyan, hogy sarkon fordultam

együtt állítsam ki a munkáimat Mezőberény

Tavaly ősszel indult el egy kiállítás, Szerbiában,

De Nádudvaron találkoztam fiatalokkal, akik

a fonalgyártás nálunk teljesen megszűnt. Össze

Rendszeresen küldök munkákat a hevesi pá

és hazajöttem. Nem adom a nevemet a rossz

ben. Itt ismerkedetünk meg Pál Miklósnéval,

Romániában vándorol az anyag: kosár, szőttes

nagyon lelkesek, ők nemcsak a vászonnal,

várják a megrendeléseket, utána küldik az

lyázatra is.

színvonalú rendezvényhez.

az egyesület elnökével, dr. Illés Károlynéval,

és még másféle anyag volt együtt.

hanem gyapjúval is foglalkoznak.

alkotóknak. Ausztria, Olaszország szállít nekem,

Szerencsére vannak folyamatos megrendeléseink,

hímző népi iparművésszel, a népművészet

Mi a véleményed a gépesítés és a kézi munka

nem a vásárokból élünk.

mesterével, aki rendezte a kiállítást. Kérdezték,

A Berényi Textil KFT családi vállalkozás. Ki

szetesen főleg viszonteladóktól kell vásárolnom.

kapcsolatáról a népi iparművészetben?

A megrendelővel, a fogyasztóval való találkozás

hogy hol voltam eddig, mivel nem ismertek.

folytatja majd a munkátokat?

Korábban itthon is voltak termelőgyárak, im

a nyers fonal Pakisztánból érkezik. Termé

fontos. A nagy vásárokon találkozunk, később

Sokat köszönhetek az egyesületnek, jó az össze

A 21. században élünk, a találmányokat hasz

realizálódik a megrendelés, ezért fontos a vásár

tartás, örülök, hogy tagja lehetek. Egyedül,

A feleségemmel együtt dolgozom, mindketten

A rendszerváltás után ezek a gyárak leépültek.

nálni kell.

nekünk. Előre kérik a megrendelők, hogy mit

közösség nélkül, különösen egy kezdőnek

alkotók vagyunk, kereskedő nincs a családban.

Néhány kisebb üzem van ma.

Ha egy takácsvásznat meg lehet géppel szőni,

vigyek a vásárra.

nincs esélye az érvényesülésre.

Két gyerekünk van, egy fiú és lány.

Elmondható, hogy a könnyűiparunk teljesen

mert akkor sokkal egyenletesebb és gyorsabb,

Érdekes élményeim vannak ezzel kapcsolatban.

Mindkettőjüknek van saját szakmája, nem is

megszűnt, a legismertebb alapanyagunk, a len

akkor úgy kell megcsinálni, de amit csak kézzel

Tavaly előtt a karácsonyi vásáron egy üléshuzat

nagyon beszélném rá egyiket sem, hogy

és kender gyártása sincs már.

lehet, azt csakis úgy kell.

darabot hozott valaki, ilyet kért tőlem, két

Ismerhetik-e külföldön a munkáidat?

portból hozták a gyapotot, itthon feldolgozták.

belépjen a cégbe. Úgy gondolom, hogy sok van

színoldalasba. Kiderült, hogy Bessenyei Péter

Ma már ide jönnek és megvásárolják, amit

még nekünk hátra, egyelőre mi visszük a

A beszélgetés során felemlegetett nehéz helyzetben

műrepülő részére készítettem ezt a bonyolult,

akarnak, régen olyan megrendelők voltak,

tevékenységet, de a gazdasági válság miatt

a kultúra területén igen nehéz feladat az érték

de szép megrendelést.

akiknek postáztam anyagokat Japánba, Ameri

nagyon nehéz.

létrehozása.

Régebben többet voltunk vásárokon, ma már

Tovább dolgoztam a témán, csináltam a Békés

kába, Svájcba. A szállítási költség ma olyan

Már annak is örülök, hogy a lányom a

Debreczeni Jánosnak sikerül. A takácsmester népi

csak az egyesülettel veszünk részt Gyulán, a

megyei pályázatra ilyen két színoldalas pár

drága, hogy többe kerülne, mint maga a

szakdolgozatát a mezőberényi hímzésről és

iparművész 2012-ben megkapta a Népművészet

Kő
rösvölgyi Sokadalomban, a Nemzetiségi

nákat. Nagyon tetszett a zsűrinek.

szőttes.

viseletről készítette, tehát érdekli a nép
mű

Sok a befektetés, nagy az anyagköltség, ezért

Mestere címet. A szakmához hűséges, azt mester

Brüsszelben Kereskedelmi és Iparkamara szer

vészet.

nehéz kezdőként belevágni. Több 100. 000 Ft-ba

szinten művelő, folyamatosan megújuló kézműves

vezésében a Magyar Kézműves Remek díjjal

A nyári táborokban oktatok, ha valakinek ilyen

kerül ma egy szövőszék. Egy kollekcióval több

alkotó embert jutalmazták vele.

kitüntetett Dél-alföldi Kézműves Alkotókkal

irányú érdeklődése van, szívesen segítek.

év felkészülés után tud megjelenni.

Tisztelettel gratulálok és köszönöm a beszélgetést.

Hogy látod a mai magyar vásárdömpinget?

Napon Békéscsabán, a Várban ás a Vörösmarty
téren vagyunk jelen.

Milyen a kapcsolatod a megyei egyesülettel?

Szerintem sok a népművészeti vásár, ezek nem
tesznek jót a népművészetnek. A helypénzek

A Millenniumi Sokadalom előtt, 1999-ben

volt együtt két kiállításunk, amely egyben

Jelenleg nem látok a környezetemben olyan

Nehéz ma a kézművességet elkezdeni, műhelyt

egyre megfizethetetlenebbek, a szervezőnek csak

csatlakoztam a Békés megyei Népművészeti

vásár és mesterségbemutató is volt, nagy

fiatal tehetséget, aki továbbvinné a szakmát.

alapítani.

M 8 m

Hubert Erzsébet

M 9 m

in memoriam
B ú c s ú C s ó k o s Va r g a G y ö r g y i t ő l

Csókos Varga Györgyi
B ú c s ú C s ó k o s Va r g a G y ö r g y i t ő l

1926–2012

A gyászjelentésében is csak ennyi áll: a Neve.

igazán, feltétel nélkül? Egyszerre mondtuk

„A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a

Ahogyan Teremtője elé lépett. (Kevesen tudták

Györgyi néni nevét. Mert mindig, mindenben

másik oldalra.

róla, hogy második névként a Máriát kapta, s

az isteni mércét tartotta szem előtt. Mindig

Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy.

ahogyan egy beszélgetésben megvallotta: „Leg

megelégedett azzal, amije volt, elfogadta azt,

Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.

kedvesebb nékem a Fájdalmas Szűz Mária,

amit Teremtőjétől kapott. S jutalma, a boldog

Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig szoktál,

mert semmilyen fájdalmam nem arányos az

élet volt.

ne keress új szavakat.

Övével, s akkor erősen meg vagyok vigasztalva.

Drága Györgyi néni. A hivatalos méltatást

Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,

Mindig túl jó dolgom volt.” )

majd megírják mások. Én csak köszönetemet

folytasd kacagásod,

Csak azt a sok jót és szépet, amit életében tett,

és hálámat szeretném kifejezni, hogy ismer

nevessünk együtt, mint mindig tettük.

csak ezeket állíthatja maga mellé, hogy az égi

hettelek, hogy barátnak, néha munkatársként

Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.

szeráfok karába beléphessen. Végzettség, rangok,

elfogadtál.

Hangozzék a nevem házunkban,

titulusok, címek, díjak nélkül. Meg, hogy

Szent Ágoston vigasztalásával búcsúzom.

ahogy mindig is hallható volt.

nyolc gyermeke, 35 unokája és 44 dédunokája

Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.

gyászolja. S ez többet elárult Róla, mint, ha

Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más,

képző-, festő-, mozaik-, szövőművésznek,

Tüskés Tünde

a fonalat nem vágta el semmi,

írónak, kuta
tónak, az Etyeki Műhely létre

miért lennék a gondolataidon kívül…

hozójának, Hungaria Nostra és Életfa díjasnak,

csak mert a szemed most nem lát…

Etyek díszpolgárának, Magyar Örökség díjas

Nem vagyok messze, ne gondold.

nak és a Magyar Művészeti Akadémia levelező

Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.

tagjának nevezik. Mert Györgyi néni az Élet

Meg fogod találni lelkemet és benne

szerelmes művésze, a hit hűséges szolgája, a

egész letisztult szép, gyöngéd szeretetem.

kitartás és remény bajnoka volt.

Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,

Tartozom egy vallomással: néhány hete fér

és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem…”

jemmel arról beszélgettünk, ki szeret minket
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Mesterek
és
,,
muhelyek
Lelekm mélyén
Kísérletek Etyeken
Tű v e l f e s t e t t t ö r t é n e t e k
Különbözőségek és hasonlóságok határon innen és túl a gyékény szatyor–cekker szövésében

Csókos Györgyi

Kísérletek Etyeken

A lelkem mélyén...

Kísérletek Etyeken

csókos györgyi

Már régóta vágytam arra, hogy a régi jó, fekvő

De ni csak! Az alkatrészek pakkjából megsárgult

hiányérzet nekünk, akik ismertük. Egy morzsa

Etyekre telepített székelyek és hevesiek, fel

Néhányan még szőttek a gyergyói osztovátán

A sok gyermeknek maga csinálja a kabátot, s

szövőszékemet újra felállíthassam. Azt hiszem

stencillapok kerültek elő. Az etyeki kísérlet

munkásságából ez az írás, amellyel őrizzük

vidékiek hagyuló szokásaira figyeltünk fel

foncsika-szőnyeget. Gyűjtöttem, vágtunk maradék

még szebb is, mint a bolti.”

leginkább azoknak az éveknek a hangulatára

címmel Györgyi néni írása a műhely ki

emlékét és ajánlhatjuk jó olvasmányul a

legelőször. Kérdeztünk, néztünk, majd gyűjteni

rongyokat, s a szalagokból szép gombolyagok

„Mi is szőttünk otthon ilyeneket, csak nálunk

vágyakoztam, amikor Csókos Györgyi néni

alakulásáról, útkeresésről, első eredményekről.

felnövekvő nemzedéknek is.

kezdtünk szép öreg szerszámokat, amelyek ár

lettek. Ez a szegény embernek való szőnyeg

szebb volt a gyapjú.”

megtisztelt azzal, hogy nekem is gyűjtött

1983 nyarán írta a maga sajátos, ízes stílusában.

ván maradtak gazdáik halála után, vagy éppen

fedi a konyha földjét, de a falakon is helyet

„Tuggya, hogy varrtuk mi össze a gyapjú

Olaszfaluból egy már akkor 100 éves szövő

Most, hogy már nincs köztünk, nagy veszteség

gazdáik ítélték tűzhalálra a hiábavalókat, mert

kapott az ágy mellett. Kopott csergéket láttam

lepedőket? Agyalva. Na nézze!”

széket. Ez 1976-ban volt. A tatai művelődési

azoknak, akik nem ismerhették és nagy

többé nem volt anyag, amivel úgy dolgozzanak,

a heverő-formára vetett ágyakon, s megcsodál

házban ekkor indított szövőkurzust, ő általa

mint régen. A szükség is megváltozott az új

tam a szekrényekben takargatott régi szőtteseket.

ismerkedtem meg a szövés alapjaival. A ké

életformával, együtt.

Nyikus Anna

szélét, rendben van-é, figyelték a munkám, s
Széthullott és összekevert emberi közösségek

részéletű együttdolgozás után a Népművelési

Már évek óta szőttem, s nézegették a szőttesek
volt, aki fonni is segített.

Intézetben folytattam tanulmányaimat Borbély

Szokások, szép szavak keltek életre, amikor a

titkait gyűjtögettem, nem mindig feleltek

Jolán, Bakay Erzsébet és Petrás Anna irányí

régi dolgaikról meséltek az öregek. A tisztelet

szívesen, nem értették miért érdekel. Vagyis

Én tanultam és kerestem irodalmi, múzeumi

tásával.

és áhítat az öregeknek, a múltnak szólt. De a

többféle magyarázat is született első kísérleteim

segítséget is, hazajártam erdélyi, felvidéki

szép, érdekes tárgyak nem csupán a régi mes

után. Szigorú bíráim lettek, akiket eddig fag

barátnőimmel a falujukba, hogy segítsek nekik

Az élet messze sodort Györgyi nénitől, néha

terek becsületéről vallottak, hanem, hogy kézbe

gattam, vallattam: meglátták rajtam az első

kérdezni, nyomozni. Engem anyáik, ismerőseik

találkoztunk szakmai napokon, egymásnak

vettük és kerestük a választ, hogyan használták,

kabátot, fiaimon az első gubákat, oldalukon a

tanítottak, kérdeztem, rajzoltam, jegyeztem és

örülve. Régi ismerősökkel sokszor felemle

mire volt jó… a kérdések sorakoztak, alakultak:

tarisznyákat...

itthon velük együtt vetettem, szőttem s tovább

gettük, forgattuk könyveit, írásait, de nagy

most mire jó ez a szerszám, mit kezdhetek vele,

adósságom, az etyeki látogatás elmaradt.

használhatom-é egy kis ideig még, ha letöröl

„Anyámnak éppen ilyen kendője volt otthon,

getem róla a port, ha megmosom, ha elindít

amikor még fiatal volt!”

A tanítás és tanulás hagyományos formája

hatom újra?!

„Ilyen kabátot viselt a tanítóné a faluban,

valahol megszűnt. Valamikor léánynézőben,

emlékek, a bíztató szavai, kedves mosolya,

otthon! Honnan tudta, hogy így kell?!”

leánykérőben ez volt a kérdés: Tud-e szőni?

mérhetetlen türelme, ízes beszéde, történetei.

„Most értem már, hogy miért kérdezett annyit!

Elutasítás: az anya mondta, hogy leánya még

A szövőszék összerakása közben előjöttek az
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kerestem.
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nem tud szőni. Valahány jó szövőnél jártam,

„Kopacz Antinénak hívták, jó ügyes asszony

örökké szőttem. No, ennyi volt az egész. Az

Akiket megkérdeztem, hogyan tanultak, kitől

Én játszom és keresem a lehetőséget, hogy régi

megkérdeztem, hogyan tanult, kitől.

volt, s azt megkértem, hogy tanítson engemet.

egész tanulás.

tanultak, azt felelték egyszerűen, természetesen:

szerszámokból játékot csináljak, játékszert, ami

Kérdeztem Glotz Károlyt, az utolsó, pázmándi

S aj, nagyon szívesen megígérte, hogy jó, s

– S a Lánya, az Erzsiké, mióta sző?

anyámtól, vagy: apámtól.

egyben szerszám, ha kell, ha akarom.

takácsot 1975-ben és 1979-ben. Hangját magnó

megmondta, hogy miből mennyi kell, lejött és

– Hát ő aztán leánkorába, csak úgy lopogatta,

szalag őrzi:

megmutatta, hogy fessem meg, miből fessek

vaj’ egy-két, tuggya, csak beleült, s nem jól

Nem kérdezhetem meg a nádirigót, hogyan

A madarak fészekrakó, fészeképítő tudományát

dit játszottak. A veszélyes játék szemlélői

„Apám Glotz András, ő Seregélesen tanult, tíz

mennyit, hogysmi... Szépen akkor elkezdtem.

öltött, s hazajöttem valahonnan, megtudtam, s

tanulta, tudja, látom a remekelését a csodá

lesték-e az emberek el, vagy maguk is hasonló

ajánlottak nékik valami jót:

éves volt, mikor odaadták, három évig ott volt

S akkor megfestettem, s elkezdtük, lejött s

visszabontotta, s így, csak egy kicsint...

latosan szőtt fészkét. A változásokra is készen,

ösztönökkel és ésszel is kezdtek valamikor épí

„Jönnétek-e velünk együtt játszani, ha hoznánk

inas. Mindig mondta, hogy mikor reggel volt,

elindította, s itt hagyta a terítőt, melyent akar

– Erzsike, hogyan tanult meg szőni?

ha emelkedik a víz szintje, emeletráépítéssel

teni, nem tudjuk bizonyosan, „Vágának ágakot,

segítséget, földgépeket és építenénk földvárat?”

akkor befűtötte a kemencét. Banya-kemencék

tam én szőni, Az övét láttam meg, s azt akartam

– Kiskoromban, mikor édesanyám elment Sze

menti át a fészek lakóit. „Gondol” a szél

/ és az ágakban szerzének / némi hajlékot,”

Sövényfal, paticsfal, cserény, szárnyék régi épít

voltak. Belefért hat-hét kenyér. Reggel kisült

megszőni: piros alapja volt, s kereken bor

redába, láttam, hogy öltöget, s az öltögetések

veszedelmére, csak egy nádon rögzíti a fészket,

Természeti népek máig ilyen könnyű ágas,

kezésünk emlékei. Sövény-házunk, szővevény-

mindig a kosár krumpli, meg a töpörtyűs

dűrrel, s kék benne, s mindenféle barna, fehér,

után beleültem én is, én is öltögettem, még

a másik 3-4 szálon finoman csúszó, mozgó

leveles házakat építenek, fejük fölé fedelet a

kerítésünk egy vidám kísérlet, táborterv felada

pogácsa reggelire. Őneki ez volt mindig a dolga

ilyen jó színek... s a végit elkezdte, s azt

akkor biztos nem jól öltögettem, mert mikor

hurkot köt, s ring, de nem esik le a fészek.

tűző nap heve ellen, eső ellen. Pásztorok, csőszök

taként épült, szövés-kísérlet volt. A földmunka,

ottan. Ótán meg aztán mentek a mesterségbe

mondta, hogy amikor a végiből egy huszonöt

megjött édesanyám, hazajött, akkor megszidott,

Nem kérdezhetem a szövőmadarakat, de tanul

is hasonló kunyhókat, szállásokat építettek.

gödrök és halmok építése ásókkal és lapátokkal

dolgozni.”

centi – s mind olyan rakottas volt, olyan apró

hogy mér ültem belé? Elrontod! Akkor vissza

tam a természeti szép szerkezetek, színek, illatok,

És mi is tudunk gyerekekkel akár egy kis kerti

itt játék, nagyobb, szervezettebb játék, mint az

„Voltunk négyen testvérek, akik szőttünk

lábujjkás – s annak mikor vége lesz, kezdődik a

vettem. Következőleg, mikor elment, újból

rostok, rendszerek örömével élni, belőlük hasz

kalandozáshoz, akár szervezetten tábori épít

óvoda udvarán a homokozóban, érdekesebb is,

apámmal. Én meg hat éves voltam, amikor

nagykoszorú, menjek fel, lejő, s belé olvas…

beleültem, újra kezdtem, próbálgattam, Úgy

nálható játékot csinálni és a mai; gyerekeknek

kezéshez ágakból, levelekből anyagot gyűjteni.

a tíz-tizennégy évesek, érzik saját erejüket,

engem is befogtak a csevegésbe, nem mehettem

nem volt honn. S én visszajöttem, s elterítettem

látszik, hogy a foglaló szálakat így véletlenül

valami régit, és valami újat keresni.

Vágunk három ágat, a végeit kihegyezzük,

komolyan használják a szerszámokat,

játszani, mint a mostani gyerekek... Ott les

az ő szőnyegjét, s megolvastam hány szállal van

eltaláltam.

földbe szúrjuk és a csúcsán összekötözzük.

A sárdagasztás gyönyörűsége ráadás, tapossák,

tünk édesanyánk körül hárman is, gyerekek...

rakva, s akkor ezt is szépen elkezdtem...

– Hány éves volt akkor?

Talán a titok, a régiek nevelési rendszerében ott

Beborítjuk leveles ágakkal, vagy náddal, vala

gyúrják, ahogy gyerekhez illik és tapasztják

Csévéltem, meg amikor betettem a fonalat,

– Már kiszőttem az egyik ágat, Zsuzsa néni!

– Körülbelül 9-10 éves voltam, S akkor már

volt, hogy noha kellett a gyermeknek segíteni,

mivel, ami van a közelben. Ma ez játék, tegnap

figyelemmel, ahogy egy tartós fal felületét kell.

néztem, hogy melyik szakadt el, mer’ tizenkét

– Menj el, aszongya, hogy mejen?

édesanyámtól mindig láttam, ültem mellette,

a munkában részt venni, ez a munka játék is

is az volt nekem. De ezzel én építeni tanultam.

Földlépcsőket építenek, karókat vernek a

gombolag ment föl egyszerre, azt néztem, hogy

– Hát nem tudom mejen, mondom, kiszőttem,

tekergettem, csöllögettem, ...csak úgy, ahogy

volt, játékos tanítás komolyan, mindennapi

Talán alkalmas játék lesz holnap is.

földbe, beszövik vesszővel, venyigével a karók

melyik van elszakadva...”

jőjön, nézze meg! S aszongya, – no többet

láttam, az csak úgy jött. Befogtak a csévélésbe…

tennivalók közben gyermekőrzés, gyermekne

közeit. A szemközti dombon ágasra vetett

engemet ne hijj, te meg tudod csinálni, fogjál

nem mehettem játszani... édesanyámtól mindig

velés, együttjátszás, együtt-dolgozás, családon

falakat szőnek a gyerekek. A vetés erős zsineg

Csiszár Juliskát Pálfalván kérdeztem, hogy ő

neki, csinálj mást!

láttam, ültem mellette, tekergettem, csöllöget

belül és gyermek-seregben tanulták az élet

ből, az öltő leveles ágakból, virágokból, hosszú

kitől tanult szőni.

S akkor én úgy megkezdtem, hogy azután

tem... szőttünk apánkkal...

dolgát, több-kevesebb ideig.

füvekből épül, szövődik.
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Földvár, sövényvár
Kalandkereső gyerekek ötlete volt, hogy a falu
végén beomlott régi borospincékben háborús
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A helyszín a faluvégi Kecskegödör. Valamikor

másként bánni, miért kell a sorok végen

örökségünk. A szó történetét ismerem a nyel

körben pincék voltak, borospincék. Most is

„fintort” csinálni a keményebb anyag termé

vészek művéből. Régiségét bizonyítják a kel

van néhány ép, használható, gondozott. Itt van a

szete szerint.

tezések, jelentését magyarázzák az idézett

KISZ klubja, s mellette három műhely alakulóban.

Hasonló vetést csináltunk a közelben: „gyalog

Lakócsai szövőszékekhez új nyüstöket kötött

karmantyút, vagy ismertebb nevén, az ér

helybéli öreg néni. Virrasztott haldokló férje

melegítőt. Ez a kart és a kézfejet védte a

Kezdetben, mikor a saját házamban szőttem,

mellett és közben nekünk kötötte az új

hidegtől. Az erdőben dolgozó favágók viselték.

szövegekből.

titkon, vagy engedélyemmel ültek bele a

vetésekhez a nyüstöket.

Az ujjnélküli kesztyűben jól tudták fogni a

szövőszék” lehet a rendszerünk neve. Földbe

/L. Szótörténeti szótár: sövény..,. 1015/1158/

szövőszékembe a leánykáim. Éppen úgy, mint

A székely osztovátákhoz etyeki néni kötött

szerszámokat. Nagyobb faformán lábravalót

Ezek a műhelyek lennének a tábori munka

vert négy cövek feszíti az erős két rúdra vetett

1323/1403: ? Tricesimaprima /villa/ SUENE sz.

a régi anyák leánykái, ha „valahová elment az

másféle szerszámon másféle nyüstöt. Az egyik

szőttek. A lábszárvédő alá puha kapcát tekertek

idején az anyagok és szerszámok őrzői, a kinti

szálakat. A szövők térden, guggolva, földön

hn.; 1082: SUEN ...1283: SWYNVAR; 1542:

édesanyám, szabad a hely, próbálgatok!”

szemes nyüst, a másik vak nyüst.

és bocskorral, vagy papuccsal együtt viselték.

munka segítői. Fémműves, fás és fazekas mű

ülve dolgoznak. Ez a mü a ház földjére

SWUWEWEN - HAZA; ....1816: SZÖVÉNY

De jöttek érdeklődők, csodálkozók, tanulni vá

A tanulni, érteni vágyó leánykát elküldtem

Mindkét szerszámot Szlovákia területéről is

helyek, régi pincékben, részben felszerelve.

kerülhet, valamelyik fülkében a földvárban,

/vászon/. És idézetek a jelentések szerint:

gyók, betegek, egészséges ötletekkel bővelkedő,

Kozma nénihez, hogy ha engedi nézni, hogyan

merem. Csak fényképeket láttam, egy régebbit,

Itt és így találkozott a mesterség és a játék, a

akár ágyazni is lehet véle. De lakásban is

-„vesszőkből, növényi szárakból font kerítés,

de szerszámnélküli napközis nevelők, lelkesek,

csinálja, tanulja tőle. Mielőtt megmutatta

mely a garamvölgyi Sumiac helységből való

felnőtt és a gyerek. A faluban van szövőház,

használható, tartós szőnyeg is lehet, ha az

fal... keret, szegély... sürü bokrok alkotta

jóbarátok, szakemberek, akik csak elméleti

volna a néni, megkérdezte: „Leányka vagy-e

embert ábrázol, aki karmantyút sző. Kezében a

ahol gyerekek és felnőttek dolgoznak együtt,

anyagát jól választjuk.

kerítés, sövény, /élő/...” gyapjas, fürtös felső

képzést kaptak.

még, lelkem? Mert ha nem, asszonyul nem

faforma a megkezdett szövéssel, s karján a kész

/1979, 1980/. Innen ered az első alap, sohase

A tábori munkát hat napra tervezzük. Hétfőtől

ruha, guba.../

Csináltunk együtt szövőházat.

szabad tanulni. Aki mégis, megöli véle az urát!”

viseletdarab. A másik fénykép a trencsényi

láttak! Emlékeztetjük őket a madarak fészkeire,

péntekig dolgozunk, szombaton ünnepelünk.

Nézhetem a szárnyék szó történetét is, /1577:

Itt a faluban tanácsi segítséggel, a Népművelési

S vetettünk székely vetőfán fokokban számítva,

Dolná Súca öregember-viseletét mutatja. A

a pásztorszállásokra, csőszkunyhókra.

Használjuk és élvezzük, amit építünk, termelünk.

perem vagjruhanak zarnieka: LACINIA: a

Intézet segítségévéi, OKT kísérlethez kapott

singben… S kalácsoltunk mellyéket, felnyúj

karmantyú szlovák neve ZÁPASTKY, a lábtyűé

Az ágas szővőfák mellett ott feszülnek a

A tervhez fiatal barátaim hordják össze az öt

jelentések: 1/ ruha széle, szegélye; 2/ tárgy

pénzzel /1976-1978/, gyűjtött paraszti szövő

tottuk osztovátára, eszvátára, szátyfára és a

KOPYTCE. A szövésre vonatkozó tájékoztatást

gyékénynek vetett, egyszerű vízszintes szövő

leteket, tapasztalatokat. Meghallgatjuk egymást.

oldalsó része; 3/ nádból, vesszőből, vagy kuko

székekkel. Kellett a faragó családtagok segítsége

többire, ahogy tudtuk. Szőttünk.

Erna Markovától kaptam, aki a szlovák nép

székek. Barátaink a hagyományos gyékényszövés

S összehangoljuk a tennivalókat. A szükséges

ricászálból font fal, amely az állatokat széltől,

a helyreállításhoz, okos öregasszonyok segítsége,

szerszámaiból terveztek gyerekjátéknak való

anyagokra gondolunk, engedélyekre, veszélyekre,

hidegtől védi.

jó tanácsa a szövőszerszámok elindításához.

rendszert.

munkavédelemre. Gondolát csinálunk minden

A gyerekek sohase szőttek gyékényt, mégis

félét, amiben szövés van.

Szófejtéssel nem állhatok gyermekek elé. Nem

fákhoz kellett a régi szokás is, kellett nevén

dolgoznak, ahogy kell, ahogy az anyag kívánja.

A földvár építésénél kertelés, sövényfal –

is értek hozzá, nem az én mesterségem. De az

nevezni a keresett darabokat. Kellett a szokás

A karmantyúbaba hengerféle szerszám, baba

nyersszínű és barna gyapjúból szőve. A keske

Mert gondosan előkészített anyagot kapnak.

szövevény. A szövősátor, szövőfás ágasokra

anyanyelvünk az enyém is. Ezért akarom is

kövületekben megtalálni a valamikori eleven

alakúra faragott fadarab, melynek feje és törzse

nyebb, kéz felőli nyílás puha fehér bőrrel

És kevés szóval pontos, egyszerű utasítást.

telepített szőtt falai szárnyékszerű szerkezetek.

merni és érteni. A gyerekekkel játszunk. Ki

rendszerek ereit, rendszerét teremteni az újnak,

van. Fejénél és talpánál körben kis csapok,

szegett. Lapos karmantyú, faformán hasonló,

Értik, akik már szőttek fonállal, gyapjúval,

Én tudom és társaim is, akikkel együtt tanítok,

mondjuk a szót és csináljuk, amit kell. Másféle

ezek mintája, tanulsága alapján.

vetőszegek.

vetésben néhány sor szövés. A liptói szerszámot

hogy miért kell az új, eddig ismeretlen anyaggal

hogy a sövény és szövevény, szőnveg szó ősi

szükség indít erre, mint a régieké. De ez is szükség.

Régen hasonló, kar alakú faformán szőtték a

és munkát így láthattam együtt.
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Szövőház

Több felől összegyűjtött szövőszékekhez, szád

művészetének kiváló kutatója.
Később a párizsi Musée de l’Homme rak

Karmantyúbáb

tárában láttam együtt egy pár karmantyút,
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Hallottam
erdélyi favágók hasonló érmelegí


Hogyan szövődik a báb?

tőjéről is, de nem láttam soha. Vagyis egy pár

dolnunk kell arra, hogy nagyon egyszerű
alakokat szőhetünk csak, ennyi idő alatt. De

ünnepi karmantyút kaptam, gyergyóremeteit,

A babaforma fán szövöm a báb ruháját, s véle

annak ellenére, hogy kevés az időnk, a báb

szép színes hárászból „kötte” /horgolta/ a

az arcát, haját is. Néhány gyerek együtt egy

szövését be kell fejeznünk. A gyerekek szeretnék

szerelmesének ötven évvel ezelőtt a leányka,

egész színtársulatot szőhet, miközben mesét

hazavinni a saját művüket. Esetleg hajat

aki most nekem küldte. Ez a kézelő, avagy

mondunk, a mesealakok eleven szereplőkkel

bogozhatnak otthon, vagy az arc részleteit,

mandzsetta a legény vasárnapi ingén kívül

együtt készülnek. Végül a játékbábokba a

szemet, szájat lehet beszőni tűvel később.

fogta össze az ingujjat. A munkában viselt

faforma helyett gyerekkezek bújnak.

Tehát a vetéshez is vastag fonalat használjunk,

karmantyút az ingujj alatt hordták az emberek,

A gyerekek munka közben, míg szövik a vál

s a szövéshez is laza, vastag gyapjút vegyünk,

úgy jobban melegített.

asztott alakok ruháját, jellemet adnak, tulaj

vagy fonjunk. így gyorsabban halad a szövés.

donságokat gondolnak és alkotnak.

Majd később lehet vékonyabb és finomabb

S végül mondom a mi karmantyúbábunk

A ruha alsó szegélyénél kezdjük a szövést.

fonállal szőni, különösen az arcokat, s akkor a

tulajdonságait. Ez a játék kesztyű-, vagy kar

Mialatt növekszik a szőttes, a báb természete is

részletek rajzának szövésmódját is megmutat

mantyúbáb csak szívet-lelket melengető. A szer

alakul, sőt az alkotó is azonosul az elképzelt kis

hatjuk.

szám régi, a játék is régi, külön-külön, de a

személlyel: szerepet formál és játszik.

Az öltés, öltögetés varró és szövő művelet

régimódiból egy új módszert csináltam, kicsit

Játszik most, mint kézműves, aki jó kézre valót

egyben. Az arc szövését megvalósíthatjuk

kimódoltabb formán, ami a kézre, karra illik

sző, jó bábot. És játszik, képzelődik, amíg készül

csontból, vagy fából faragott tűvel.

ezután is, de formája emlékeztetőül kicsit a

a szerepre. Játszik végre, mikor befejezi a szőtt

A régi karmantyút is úgy szőtték gyapjú

baba alakjához hasonult, változott. A vető

bábot, de kezd vele mozogni, együtt gondol

fonálból, hogy két tűbe fűztek fonalat, s

szegek eredeti rendeltetés szerint szolgálnak a

kodni, s még később is játszik, mindig valami

szőttek: „...az első fonál vászonkötéssel kezdte

szövéshez, tartják a fonalakat, miközben a báb

újat, mert bábja szerepelhet több mesében is.

a sort, a másik fonál minden két láncszál között

szövődik.

Nem biztos, hogy minden első báb tökéletes

körülfonja az első szálat.” – írja levelében Erna

lesz, hogy olyan lesz, amilyennek szeretné az

Marková.

ember, a gyerek.

Elképzelésünk szerint sokféleképpen lehet

Ha egy kis csoporttal dolgozunk együtt és a

változtatni a bábok alakján, méretén, s a szövés

bábok szövésére kb. két óra időnk van, gon

szerkezetén is.
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A tanítás módján is kell változtatnunk, a

Régi lókötőkre, kapubálványokra hasonlítottak

A vetésbe hálószerkezetet kötöttünk, egy fajta

vagy szárköteg lehet a két kar, feje virágfej vagy

gyerekek kora és tudása szerint. Kisebb gye

ezek a szövőfák. Leginkább májusfákra, vagy

szőtt hálót csináltunk. Ahogyan a virágokkal

termés, vagy kis csomó fonál, gyapjú gom

rekeknek többet kell segítenünk, elkezdeni és

boldog bálványokra, amikor a felvetett fonalak

henger alakú palástot szőttünk, úgy fonállal is

bolyag.

együtt haladni velük, figyelni, van-e gondjuk

feszülő rendjébe virágokat, friss leveles ágakat

körbe haladva szőttünk. A hálót leszedvén, az

az öltögetéssel, szálváltogatással, segíteni esetleg

öltögettünk a gyerekekkel.

egyik végén összefűztük úgy, hogy a vetőszegek

akkor is, amikor nem szólnak, hogy gondban

A pogány pompát titkon módszertani csalétek

vannak.

S mi lesz még a kísérleteink haszna?

Ha nem felejti el a játék örömét, később is tud
bánni a szabadidejével.

Haszon az iskolás gyereknek, hogy sokféle és

Szívből kívánom a gyerekeknek és az emberek

nagy mennyiségű tanulmányaik mellett úgy

nek, hogy tudjanak játszani jól!

A természeti szép összehangolt színe jó válo

művelődik, hogy nem érzi külön tehernek,

Kívánom, hogy emlékezzenek a mi kedves dol

alkotta szemekbe fonalat vezettünk és össze

gatásra tanítanak, jót sugallnak, ha fonalakhoz,

amit így tanul. Játék és mulatság közben jut

gainkra. Fedezzék fel a kezüket, használják jól.

nek szántam. Gyors siker szerzése reményében

húztuk. Megkötöttük. A másik végén is fűz

anyagokhoz nyulunk a füvek, virágok élménye

hozzá olyan tudáshoz, amit valamikor egy

Egészen kicsi gyerekekkel lassabban lehet

feltűnő helyen felállított szemléltető eszköznek.

tünk be fonalat, de oldható, nyitható kötést

után.

szerűen elsajátíthatott a családi élet rendjében.

Egy első osztályos kislány először jött hozzánk

haladni és esetleg együtt szőhetik az összes

A vetőszegeken való vetést, fonalfeszítést egy

csináltunk, s így fonalgombolyagok tárolására

Aztán a tervek szerint szőtte ki-ki magának a

Tapasztalhatott, láthatott, kedves öregektől

játszani a szövőházunkba. Az első művét, egy

bábot közösen, magukét és társaikét, ha közös

szerre sokan láthatták. Akik ismerték már a

szolgáló szatyor keletkezett.

saját szereplőjét, a karmantyúfán a bábokat.

valamit hallhatott. És mert játszik, a kötelező

kis fonott szalagot, vitte boldogan haza. Örült

a szerszám és a játék is közös, mindenkié. Egy

kisebb közösségben, vagy otthon szőhető kar

Szőttünk sűrűbb vetésben egy ember nagyságú

Szádfán is lehet széles szalagot szőni, s belőle a

tanulás mellett pihen, örvend és felfrissül.

és büszke volt. Ezt mondta: „Eddig is tudtam,

tábori találmányunk és közös művünk törté

mantyúbáb készítésének módját, azoknak is jó

fürtös gubát is. Ezt egy nagyobb gyerek mé

bábnak guba, kabát vagy ruha készülhet.

Ha a szabadban játszik, jól érzi magát, mozog.

hogy van tíz ujjam, de most vettem észre, hogy

netét mondom el, hogyan szőttünk óriás-bábot

mulatságot és meglepetést ígért az új játék.

reteihez terveztük. A gyerek álarcot viselt,

A szalagból varrott egyszerű szerkezetű ruhafélék

Ha marad az iskolai hosszú órák után a

milyen ügyesek. Most tudtam meg, hogy milyen

nagy faformán, ami hagyományos karmantyú

Akik először láttak ilyet, azok is kedvet kaptak

mikor az állati bőrre emlékeztető gubába

bemutatása, játékos tanítása közben akarva-

napköziben és van egy kis szabadideje,

jó velük valamit csinálni. Milyen jó nekem,

fánkhoz hasonlított, de sose-volt-alakú játékot

és együtt öltögették a hosszúszárú virágokat,

öltözött és ez a jelmez a Nagy öreg dísze volt,

akaratlanul megismerhetik a gyerekek a régiek

előveheti a megkezdett játékát, szövését és

hogy vannak!”

csináltunk véle.

hajlós ágakat. Elszaladtak újabb nyersanyagért:

aki arányaival a többi kis báb között a

viseletének hasonló darabjait! Szűr, guba,

csendben tud dolgozni, anélkül, hogy zavarna

A Kecskegödör ismét a miénk volt egy hétig, a

frissebb

természetfeletti nagy erő szerepét játszotta.

paraszting szerkezete érthető lesz számukra és

másokat. Egy kicsit így is pihen és örül.

nyári alkotó tábor színhelye. A szövősátort a

dolgoztak, örvendeztek.

Winkler Márta tanítványai „írták” a mesét,

emlékezni fognak később is a jellemző múltbéli

És talán később is hasznát látja játékos

Népművészeti Egyesület

szokott helyen építettük fel. Telepítettünk

Virágkoszorút valamikor mindenki font már.

leleményesség és szokás, valamint Granasztóy

viseletekre. Ezek a játékok szövős tanulmányok.

tanulmányainak, örömét lelheti a folytatásban.

Budapest, 1983. június 29.

szövőfákat az útról felfelé vezető füves lejtőn is.

Az illatos anyaggal ezt az újabb műveletet is

Szilvia játékvezetése vitte sikerre a „darabot”,

A játék öröme és a sikeres munka élménye

Ahogy a játékban élvezi saját kis művét és a

Kétméteres cölöpöket ástunk 50-60 centi mélyen

szívesen, értőn csinálták. Bálványaink mindig

amit a vendég gyerekek az etyekieknek

elvezethet a régi mesterségek és régi mesterek

közös tervezés együttjátszás szervezettebb

a földbe, jó embernyi magas oszlopainkon alul

friss ruhákban pompáztak, a hervadtakat új

játszottak viszonzásul a tábori vendéglátásért.

„szisztémájának” megértéséhez.

mun
ká
jának örömét és komolyságát éli a

és fölül bevert vetőszegek, kb. a föld fölött egy

virággal szőtték naponta.

A szombati szerepléshez tervezett kis bábok

gyerek, készül arra is, hogy később jól dol

arasznyi magasságban és a fölső végek közelé

Néhány bálványon hasznosabb munkákat

színvázlatát, előképét is virágcsokrokból kötöt

gozzon együtt emberekkel, érdeklődve, lelke

ben körös-körül lyukakat fúrtunk, s a lyukakba

kezdtünk.

ték a gyerekek. Lefelé fordított virágok szára

sedve valamiért.

csokrokkal

megrakottan

fából faragott nagy vetőszegeket vertünk.

jöttek,

összekötve szoknyát és derekat képez. Kis ág,
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Csókos Györgyi

Orbán Irén

Tű v e l f e s t e t t t ö r t é n e t e k

Czirják Lujzát, Simó Reginát, akik szintén

„ meseszőnyegvarró ”

Bandi Dezső bíztatására dolgoztak és a húgom

orbán irén

is, Gazda Anna.”
Orbán Irén 1933-ban született Székelyvaján

Így kezdett el sokasodni az epikus, elbeszélő

földműves szülők gyermekeként. A kézimunka

faliszőnyegek sora. Orbán Irén a szőnyegeken a

szeretetét édesanyjától örökölte. Harmincöt

falusi élet legjellemzőbb pillanatait, esemé

éves koráig élte a falusi emberek életét.

nyeit, jeles napjait örökíti meg. Sajátos látás

Vezette a háztartást, ellátta férjét, családját,

móddal, a természet tiszta színeivel, naiv bájjal

nevelte gyermekeit. Mellette földműveléssel,

fogalmazza meg és több ezernyi öltéssel kelti

télen fonással, szövéssel és kézimunkázással

életre a szívébe zárt erdélyi, nyárádmenti –

foglalkozott.

székelyvajai népszokásokat, a népélet emlékeit.

1968-ban Marosvásárhelyre költöztek, ahol a

1990-ben nyílt Jobbágyfalván, Szovátán, majd

Megyei Múzeumban nyugdíjazásáig teremőr

testvérével, Gazda Annával Marosvásárhelyen

ként dolgozott. Itt lehetősége nyílott, hogy a

az unitárius egyházközség tanácstermében az

munkája mellett kézimunkázzon.

első varrott faliszőnyeg kiállításuk.

Szép hímzéseit látva, Bandi Dezső marosvá

„A kiállított művek a naiv művészet őszinte

sárhelyi szobrász iparművész – akit a Székely

bájával rögzítik és tárják elénk a szülőföld, a nyá

földön élő magyarság azonosságtudatának

rándmenti, székelyvajai népszokások és népélet

érdekében kifejtett munkássága tett ismertté és

vizuális élményét, emlékeit. A kiállítók pedig,

elismertté – rávezette az emlékező varrás útjára

mindezt velük született ábrázoló-megjelenítő

és szakmai tanácsokkal segítette.

tehetséggel, lenyűgöző, céltudatos kitartással,

„A szőnyegvarrást Bandi Dezső tanár úr

millió apró öltéssel, közel másfél évtized alatt

bíztatására kezdtem el. 1973-ban először egy

hozták létre.” – írta Bandi Dezső a kiállítás kapcsán.

könyvborítót, utána egy tarisznyát, majd

Orbán Irén új stílust teremtett. „Festőiségében

1974-ben varrtam az első szőnyegemet, a Fonót.

ez az eljárás vezet legközelebb a kimondottan

Abban az időben ismertem meg Kiss Annát,

naiv festészethez. De amiben több, éppen az a
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legfőbb művészi varázsa: a színek oly gyakori,

zeteket Bandi Dezső segítségével és könyvtári

néprajzi és érzelmi dokumentumaivá. Ő „csak

kis felületen való váltakozása, amit csakis a

kutatással, saját stílusával ötvözve alakította ki.

varr” – mondja, mindegy hogy milyen öltéssel.

pamuttal való kivarrás tesz lehetővé; a tarkaság

Két év szorgalmas munkája kellett ahhoz, hogy

Számára életforma lett a képvarrás, képfestés,

veszélyét viszont olyan autonóm ízléssel, szín

elkészüljön.

szerényen teszi a dolgát, s nem múlhat el nap

kultúrával semlegesíti, mint ahogy a motí

Munkáival számtalan kiállításon vett részt.

öltés nélkül.

vumok népéletképi részletezése oldódik fel, a

1993-ban az Egyesült Államok 14 városában

Örvendetes, hogy egyre több helyen mutathatja

minden négyzetméterre egyformán kiterjedő

mutatták be műveit.

be munkáit és egyre több fiatal is rácsodálkozik.

öltésháló kompozíciós összefogottságában.” –

Megkapta az „erdélyi Oszkár”-ként emlegetett

A Tatán rendezett kiállítása hatására a helyi

fogalmazta meg Banner Zoltán a művek láttán.

EMKE díjat, az Erdélyi Magyar Közművelődési

tehetséggondozó tábor fiataljai megismerkedtek

A faliszőnyegeket gyapjú fonallal, házi vászonra

Egyesület díját. Az népművészeti hagyományok

munkáival és kipróbálták a gyapjúvarrás

varrja. A faliszőnyegek témája alulról felfelé

ápolása terén végzett tevékenységéért pedig a

technikáját. Reméli, reméljük, hogy lesznek

olvasható képekből áll össze. A nagyméretű

Vámszer Géza-díjat.

követői.

darabok, egymás mellé varrott mozaik képek.

2000-ben Magyarországra költözött. Ettől kezdve

Kedvenc szőnyege a nagyméretű Vajai lako

vesz részt évente a Tokaji Művésztelepen.

dalom, amely nyolc képből áll össze. Egy ifjú

Komáromban él gyermekei közelében. Takaros

pár egybekelésének mozzanatait örökíti meg az

ház, színesen viruló virágoskert, ágasfa erdélyi

esküvői előkészületektől, a szertartáson és a

fazekas edényekkel, zöldellő fű és nyugalom.

lakodalmon át egészen a nászéjszakáig.

Már az előszobában virágoskertre hajazó

Az alkotó számára másik szeretett szőnyeg a

festmények, varrott képek fogadnak. Mind

Két rege a csodaszarvasról. Ezt a munkát a

Irénke munkája. A konyhában, szobában a

honfoglalás 1100. évfordulójára, felkérésre ké

saját

szítette. Az alsó két részen a szarvas űzését és a

emlékeztető tárgyak, emlékek. Hozta magával,

Orbán Irén Komáromban (Szőnyben) a Fok utca

lányok elrablását láthatjuk, valamint egy sámánt

hogy itthon is otthon legyen. És a tisztaszoba

6 szám alatt lakik. A „tisztaszobát” alakította ki

dobbal a kezében. Feljebb a Kárpát-medencébe

nála bemutatóteremként működik. A falak

bemutatóteremnek, amely látogatható egyének és

érkezés és a keresztény hitre térés, Szent István

varrott képekkel fedettek. Mind-mind a régi

csoportok számára időpont egyeztetés alapján.

és a behódolás jelenete áll. A korabeli öltö

életét, emlékeit tükrözi, így válnak a falusi élet

Telefonszáma: 06 20 3173320

M 28 m

alkotások

mellett

a

Nyikus Anna

szülőföldre

M 29 m

Cekker határon innen és túl

Kü l ö n b ö z ő s é g e k é s h a s o n l ó s á g o k h a t á r o n i n n e n é s t ú l a g y é k é n y s z a t y o r – c e k k e r s z ö v é s é b e n

A kézműves mesterség fortélyainak megtanulását
legjobban úgy lehet elsajátítani, mint a korabeli
vándorlegények, folyamatos kíváncsisággal te
kinteni a kézműves mesterek munkálkodására,
és együtt dolgozni velük. Én magam is több
Kaproncai cekker

mestertől tanulhattam, múzeumok tárlataiba
betekintést nyerhettem, szakkönyvek ismeret
anyagával bővíthettem tudásomat és saját
munkáimat megméretettem zsűrizéseken, pá
lyá
zatokon. A mestereknél tapasztaltam az
Abram Marijana táskáira ránéztem szépnek,

gyékényszövésnek a tanulása, s éreztem, nekem

Elméleti és gyakorlati ismereteim birtokában,

a szakmájuk iránti szeretetteljes alázatot. Ezen

használhatónak, újszerűnek találtam, de a

látni kell, hogyan is szőnek a határon túl,

úgy éreztem, érdemes összevetni a tápai gyékény

szövés kivitelezése ismerősnek tűnt, melyet én

Horvátországban.

szövéssel készült szatyor és a Zalaegerszegen

Beszegett kész cekker

elkötelezettséget, nyitottságot, kíváncsiságot és
értékek számomra is igen fontosak és köve
tendők a mesterségbeli tudás elsajátításának
útján. Ezért is éreztem megszólítva magam,
mikor lehetőséget kaptam, hogy megismerhes
sem a Horvátországban, Kapronca környékén

is oly szívesen alkalmazok használati tárgyak

tanult cekker készítés lépéseit. Elképzeléseimet

megvalósítása során, ezzel szemben a díszítés az

Én a gyékényfonást-szövést Hodoroga Péter népi

még inkább megerősítette, hogy én magam is

idegen volt részemre és felébresztette kíván

iparművésztől tanultam, majd a vándorlásaim

szőhettem Marijana útbaigazító, segítő tanácsai

csiságomat.

során többször eljutottam a gyékényszövés

mellett.

magyar hazájába Tápéra, ahol Török Gizitől,

Látni és megtapasztalni egy tárgy elkészítésének

folyó gyékényszövés technikai fogásait. Első

A kezem és a szívem legjobban a gyékény

tölt el. A gyékény levelei hosszúak, nedvesítésre

ként köszönetemet fejezem a Zala Megyei

fonásához, kötéséhez igazodik. Mikor e vizes

ruganyosak a végtelenségig formálhatóak, al

Nagyon vártam a találkozást a mesterrel,

Kissné Marika nénitől, Fodorné Terike nénitől,

a folyamatát, ez a kettőség segítheti igazán azt,

Népművészeti Egyesületnek, hogy tanulhattam

anyaggal dolgozom, az idő szinte rohan, nem

kothatóak, s szerencsére csak az egyéni

Marijanával, ő hogyan sző, miként alakul ki

valamint a Heller Ödön Művelődési Házban

hogy ezt a tudást én magam is tudom majd

Abram Marijana mester mellett Zalaegerszegen

veszem észre, hogy már be is sötétedett,

kreativitás szabhat határt a kivitelezésnek,

egy bevásárló táska egy kisebb kéve gyékényből.

működő Török Gizi által vezetett Gyékényes

alkalmazni és képes leszek továbbgondolni,

és Kaproncán, valamint köszönöm a tolmácsok

végtelen nyugodtságot érzek a műveletek

melyet már többször is megtapasztalhattam.

Marijána megérkezett a zalaegerszegi Gébárti

Műhely tagjaitól tanulhattam tovább és fej

alkotó módon felhasználni.

Konczér Katalin és Lukács Hajnalka segítőkész

folyamatos ismétlése során. A kezemből

Szeretek a gyékénnyel bánni és különösen a

Alkotóházba alapanyaggal, szövőszékkel, melytől

leszthettem kezem ügyességét.

Marijana végtelen türelemmel, jó kedvvel

munkáját, akik igyekeztek áthidalni a nyelvi

kikerülő egy-egy kész alkotás sikerrel, örömmel

gyékényszövés áll közel a szívemhez. Mikor

még izgalmasabbá vált számomra ennek a

mutatta a szatyor megszületésének folyamatát,

nehézségeket.
M 30 m

M 31 m

Milyen is ez a szövőszék? Maga a szövőszék egy

számtalan feltett kérdésemre válaszolt, ha

keret, mely egy bakra támaszkodik. A szövő

kellett figyelmeztetett hibáimra, ha szükséges

széken található átalfák bemetszettek, melyen

volt megismételtetett egy munkafolyamatot,

keresztül történik meg a felvetés. A tápai fel

volt hogy dicséretével bíztatott.

vetés esetében a kezdő és a befejező láncszálak

Kíváncsi voltam, hogy ezeknek a táskáknak
mennyire volt hagyománya Kapronca környékén.
Marijana elmondása alapján már az ő nagy
szülei is szőtték a gyékényt, de megosztották a
munkát, a mama szőtt, a tata pedig a füleket
fonta. Marijana felnőtt fejjel kezdett inten
zívebben foglalkozni ezzel egyedi értéket

duplák (melyet itt fintornak neveznek), míg a
kaproncai szövőszéken minden láncszál szimpla,
de mindkét esetben páros számúak a láncszálak.
A szövőborda négyzet alakú, melyben mélyedé
sek találhatók, mobilis bármikor ráhelyezhető
és levehető a felvető szálakra, ezzel szemben a
tápai szövőbordán keresztül haladnak a lánc

A horvátországi mobilis leverő borda, az átalfa bemetszései és a felvetés

A felvető szálak rögzítése az átalfán

engedte, hogy tanulhassak, próbálkozhassak,

szálak. Marijanáék családja mindig madzagot

képviselő kinccsel, neki még nagyszülőktől

ben a szövésnél. Az alapanyag adta sajátosság

használ felvető, láncszálnak, melyet a tápai

vannak tárgyi emlékei is e mesterségről, s ő

miatt is különböző a két vidéken az előkészítés

családok apraja-nagyja maga sodorta meg a

maga is mind a mai napig a tatája eszközeit

folyamata, míg a kádárgyékény széles, puha

tenyereik között a már lehámizott selymingből,

használja a fülezéshez.

levelű, ezért a kaproncai mester nem szedi le a

s ők ezzel az ijannal öltik fel a rámát, amit

borítóbelek selymingjét, úgy hasogatja egyenlő

napjainkra itt is kezd kiváltani a madzag.

A gyékényszövés a gyékény nem túl könnyűnek

szélességűre. Míg a tápai asszonyok a kerekebb,

mondható vágásával kezdődik, mely határon

keményebb hosszúkásabb és vékonyabb levelű

A vetülékszálak, a már előkészített gyékény

innen és túl is szinte hasonló módon is időben

mogyorógyékény beléből, „szívéből szűnek” és

szálak befűzése hasonló technikával történik

valósul meg. Marijana és tágabb családja

a selymingelt bélfölhéjjából. Az alapanyag vá

mindkét említett településen, de a fűzés módjai

augusztus derekán családi összefogásban vágja,

logatása, hasogatása után a szövőszék felvetése

különbözők, melyek a mellékelt fénykép segít

szállítja, szárítja, tárolja a gyékényt. Feléjük a

következik. Marijanával való első találkozásom

ségével jobban nyomon követhetők. A különb

kádárgyékény a honos, s ezért ebből dolgoznak,

izgatottságát az adta, mikor megláttam kezében

ségek láthatósága végett fűztem be egymás

míg Tápén a mogyorógyékényt részesítik előny

az ő szövőszékét.

után kétféle módon a vetülékszálakat.

M 32 m

M 33 m

Érdekes volt utána kérdeznem, a kaproncai
tájnyelvi elnevezéseknek is, mely a tápai gazdag
szaknyelvi szókészletével szemben szegényesebb.
A szálak végeinek elfűzésének módja Tápén a
fintorozás, finturázás, míg a határontúl nem
használnak külön kifejezést.
Különbség mutatkozott abban is, hogy a szálak
mely részével kezdik a befűzést, a tápaiak a
tövével, a kaproncai mester a hegyével (mert
később a töve szegésre lesz felhasználva).
A felvetőszálak kihagyása

A kezdésnél már Marijana a táska méretétől
A felső a kaproncai befűzés (hegyével), az alsó a tápai (tövével)

függően kihagy középen 2 vagy 4 felvetőszálat

M 34 m

a táska oldalfalának méretétől függően, s első
ként ezt szövi meg, melyet egy kettes sodrat
láncszálak közé történő befűzésével zár le.
Szövés közbeni díszítést a kaproncai táskáknál

A szövés közben a fül beillesztésénél ugyanazt

így a fület ő a varrószálakból oldja meg, s hogy

a láncszálak közé besodort kétszálas fonatok

láttam, mint amit korábban tapasztaltam, még

az kellő erősségű legyen, madzagot illeszt bele.

ritmusával alakítják ki, illetve a sodrás

abban is megegyeztek a mesterek munka

irányának változtatásával.

folyamatai, hogy a fület még a szövés elkezdése

Marijana a táska fülét három szálból alakítja

előtt elkészítik, melynek sodrását középen

ki, melyet előre megsodor, s utána tekeri össze

Ezzel szemben a tápai szatyrok díszítését a

kezdik el. De a kaproncai mesternek igazodnia

őket hasonlóan, mint a tápai asszonyok: előbb

vetülékszálak, a gyékénybél különböző széles

kellett az alapanyag sajátosságához, mivel a

két szálat, majd a köré tekeri a harmadikat,

ségűre történő hasításával érik el a ritka és a

kádárgyékénynek nem olyan erőteljes a bele,

melynek jelentősége a fülek vetülékszálak közé

sűrű szövés kialakítása által.

illetve van olyan eset, mikor nincs is bél rész,

történő befűzése során a fontos.

M 35 m

Mikor a táska szövése elérte a tervezett nagy
ságot, levágták a fölösleges gyékény szálakat, a
cekker esetében a hátoldalon, míg a szatyornál
a színén a fintor mellett. Ezután következett az
általfáknál a láncszálak elvágása, a cekkerszatyor felvető szál irányában középen kettőbe
hajtása, majd a szemben lévő felvető szálak
összekötése, a táska oldalfalának a kialakítása.
A táska fenekén kezdik összekötni az egymással
aztán a kaproncai cekkernél rövidre vágnak,
ezzel szemben a tápaiak, hogy még erősebb,
esztétikusabb legyen a szatyruk, az össze
kötözött madzagból, ijanból a táska belsejében
párosával lefelé haladva, mindig az éppen
következő szálak befogásával, annak kettős
összecsomózásával egy füzért alakítanak ki.

A táskafül horvátországi változatának pontos

megsodorta, majd megfordította, beszorította

elkészítését saját hazájában, Kaproncán tekint

azt s készre tekerte a fület. Amikor a fül el

A kaproncai cekker érdekessége, annak további

hettem meg. Marijana még a családi örökségből

készült, a mester megegyengette, meghenger

eldolgozása, a táska színén az utolsó láncszálak

való eszközök segítségével, a tata fonószékén

gette egy fából készült vasaló alakú tárggyal.

mellett maradt gyékényszálak – amelyek a

mutatta a fül fonását. Ezt a széket a bőrművesek

Érdekes, hogy a tápaiak nem használnak

befűzött gyékényszálak tövei – elszegése.

csikójához tudnám hasonlítani, de annál kicsit

semmilyen eszközt a fül készítéséhez, ott van a

egyszerűbb a kinézete, ebbe szorította Marijana

kezük, a lábuk. Lábbal szorítják a gyékényt a

Elszegés előtt lényeges a már megszáradt gyé

a fül sodrásához szükséges anyagot. A fülező

földhöz, saját derekuk mozgásával követik a

kényszálak eldolgozásra váró végeinek a bened

fonószék adta lehetőségek végett a fül felét

fonat növekedését, illetve a sodrat mángolását

vesítése. Az elszegésnél egy szálat megcsavarunk,

A kész cekker eldolgozása

A fül beillesztése a cekkerbe

szemben lévő láncszálakat, madzagot, melyet

tenyerük és az asztallap között mozgatva végzik.
M 36 m

M 37 m

De ahhoz, hogy egy ilyen tervet el lehessen

díszítése során ebből a szegésből hat sort készít

érni, szükség van egy lehetőségre, egy nagy

Díszítés a kaproncainál

s balra a következő mögött hozzuk előre. A táska
Marijana, de kétféle módon cifrázza tovább a
táska befejezését, még pedig a leszegő szálak
csavarási irányának megváltoztatásával, illetve
két vagy három szegő sor után a gyékényszálakat
egyenlő távolságra egyenesen, megmunkálat

szerű, türelmes mesterre, természetesen egy
olyan tanítványra, aki azt tapasztalta korábbi
mestereitől, hogy csak a szakma szeretetteljes

Tápai szövés

a szövés során készített tárgy

cekker, táska

szatyor (méretenként különböző elnevezés pl, deák, pozsonyi, hentös stb.)

felhasznált alapanyag

kádárgyékény

mogyorógyékény

anyag előkészítés

varrószálak, gyékény borítólevelek egyenlő szélesre hasogatva

gyékénybél egyenlő szélességűre hasogatva vagy a selyming nélküli lehámizott
bélfölhéjja egyenlő szélességűre hasogatva

a szövésre használt eszközök megnevezése

szövőszék

ráma

szövőszék

átalfák és a leverő borda azonos módon metszett

átalfák sima felületűek, a felvetőszál a leverő bordán kialakított lyukakon halad át

szövőszék felvetése

minden egyes láncszál szimpla, a felvetőszál madzag

a kezdő és befejező szál dupla, melyet fintornak neveznek és a felvetőszál ijan,
de ma már madzagot is használnak

szövés módja

a szövő maga felé sző

szövő magától elfelé sző

szálak befűzése

a szálak befűzését a hegyével kezdik

a szálak befűzését a tövével kezdik

szövés során használt díszítés

a vetülékszálak vastagsága mindig ugyanakkora, a díszítést a
láncszálak közé befont kettes sodrat illetve annak iránya adja

a vetülékszálak, a gyékény különböző szélességűre történő hasítása ad ritka
vagy sűrű szövési mintázatot, selyömszatyorba díszítésként rózsaszín (az
egyház) és kék szalagot (a falu jelképeként) szőnek

fül

varrószálakból készül a fül, melybe nagyobb táskák esetében
madzagot helyeznek

bélből készül a fül

fülezéshez használt eszköz

speciális fonószék és mángorló

a fonómester saját keze és lába

befejezés

a táska hátoldalán a fölösleges gyékényszálak levágása,
a táska oldalának kialakításakor a láncszálak, a madzag
szemben lévő párjainak összekötése és elvágása,
általában hat soron keresztül alkalmazott fel és leszegés

a szatyor színén a fintor mellett a gyékény-vetülékszálak egyenlően történő
elnyírázása, a táska oldalának kialakításakor a láncszálak, a madzag, az ijan
szemben lévő párjainak összekötése és a táska belsejében párosával lefelé a
mindig soron következő szálak befogásával annak kettős összecsomózásával
egy füzér kialakítása

termékekkel kapcsolatos utómunkálatok

napjainkban mindig használnak természetes natúr színű bélést
és a kész táskára színes szalagokból, vagy természetes
anyagból rózsákat varrnak

általában nem bélelik

alázatával, a mindenre és mindenkire kiterjedő
nagyfokú kíváncsisággal lehet továbblépni a

lanul hagyja, s ezután folytatja tovább a szegést,

Most is éreztem és tapasztaltam, az igazi tanulás

szakma néha rögös útján.

most már táska belseje felé dolgozva. Ezen

a vándorlegény módjára történő felfedezés.

„a vállamra telepedő évek során rájöttem, hogy

díszítési formák kombinációját használják a

Mikor először rápillantottam a táskára, azt

nincs új a Nap alatt; ha örömöt akarunk, a jót

horvátországi cekkerek befejezésekor.

mondtam, ez olyan mintha én készíteném,

kell utánoznunk, az igazat kell újrateremtenünk,

csak éppen a díszítése és a leszegése van

a szépet újraálmodnunk. És meg kell osztanunk

Mindkét táska esetében az utolsó művelet a

megcifrázva, ha jól megfigyelem, talán én is el

titkainkat. Szét kell szórnunk aranyainkat, mert

forma kialakítása, igazítása és az alapos szárítás.

tudom ezt készíteni. Talán még sem tudtam

igazán csakis az a miénk, amit másokba átül

A kaproncai mester, hogy keresettebbek legye

volna a személyesen látottak alapján megszőni

tettünk, másokkal megérttettünk, elfogadtattunk.”

nek a portékái, natúr színű anyaggal béleli

olyan cekkert, amire kíváncsian tekintettem.

Tar Károly: Erdélyi mézeskalács

azokat, a bélésbe épített zsebekkel, cipzárral,

Ma már viszont bátrabban ülök a szövőrámám

valamint színes szalagokból, csuhéból készült

mellé a kaproncai szatyor szövését kipróbálni.

rózsákat, kukoricaszemekből kialakított rózsákat

Azért is használtam most ezt a szóösszetételt a

A szakmai tapasztalat megszerzésére a Zala

rögzít a táska egyik oldalára.

terveim között szereplő bevásárláshoz használ

Megyei Népművészeti Egyesület Magyarország-

ható alkalmatosságra, mert amit tanultam,

Horvátország IPA Határon Átnyúló Együtt

A cekker – szatyor készítésének kaproncai –

szeretném a hagyományok kereteit megőrizve,

működési Program 2007-2013 Culturevive II.

tápai szövését kísértem végig a teljességre

de továbbgondolni. Elképzeléseim vannak, de

pályázata adott lehetőséget.

törekedve, melyet a végén egy táblázat

a megvalósítás során mutatkozik majd meg,

segítségével összevetettem a különbözőségekre

hogy lehet-e kicsit merészebbet gondolni és

fókuszálva.

cselekedni.

Karácsony Ilona
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Kaproncai szövés
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Hírek
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Vándor Fazekas Segédek

A z I . „Vá n d o r l ó Fa z e k a s S e g é d e k” p á l y á z a t h í re i

Elindult vándorútjára a 2012-ben meghirdetett

Szeretek Kárászra menni. Ott a vendég mindig

„Vándor Fazekas Segédek” pályázat nyertese,

kedves. Igaz, jeleztem, hogy jövök majd, mégis

Csizmadia Katalin, ózdi fazekas.

váratlanul érkezem.

Az első állomás Kárász, Mezei Ottó műhelye.

A műhely ajtaja tárva-nyitva végre, hogy be
surranhasson a finom illatú napsugár a mű

Végre kitavaszodott. Idén tán jobban vártuk a

helybe is. Ottót is, Katit is a korongon találom,

melegítő napsugarakat, mint más években. Szik

vidáman dolgoznak, Ottó bögrékre ragasztgat

rázó napsütésben indultam el Pécsről Kárász felé

csinos füleket, Kati az előző nap korongozott

a Mecseken át, ahol üde zöld paplanként fedte

tányérjait esztergálja.

az erdő alját a rengeteg frissen kihajtott medve

Látok szépen kidíszített tálakat, amikről meg

hagyma. Az út bal oldalán patak csörgedezik,

tudom, hogy Kati írókázta óbányai mintával.

vezeti az utat, s rajta engem Mezeiék portájáig,

Ebben a műhelyben minden óbányai stílusban

ahol Ottó nagyapja vízimolnár volt. A patak, a

készül. Mezei Ottó átmentője, továbbvivője az

ház áll, de malom már nincsen, elvitte a történe

óbányai sváb cserépkultúrának. Ebből próbál

lem. A család maradt az ősi portán és ma már

átadni Katinak annyit, amennyit csak lehet egy

nem őröltetni járnak oda sokan, hanem Mezei

szűk hét alatt.

Ottó fazekas műhelyébe álmélkodni, gyönyörködni.
Közben megérkezik Mezei Éva, Ottó felesége is,
Idilli környezet az alkotáshoz, de idilli az élethez,

aki hamar pompás vacsorát tesz mindannyiunk

magához. A családon kívül lakik ott kecske,

elé az ebédlőben. Mesebeli zöldségleves és édes

kutya, macska, két szép boci, számtalan szárnyas

gőzgombóc incselkedik velünk az asztalon.

jószág, s egy nyájnyi birka is. Mezei Petinél és
Annánál, akik itt nőhetnek fel, nem hinném,

Kati a múzeumnak is beillő ház tisztaszobájában

hogy van boldogabb gyermek.

kapott elszállásolást Ottóéknál. A szakmai élmé
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Pályázat

I I . „Vá n d o r l ó Fa z e k a s S e g é d e k” p á l y á z a t – 2 0 1 3 .

nyeken túl ez egy igazi időutazással felér. Falu

Vacsora után még egy jót beszélgetünk. Alig

szélén, méhecskék zümmögését, birkák bégetését,

tudok elindulni, pedig úgy terveztem, hogy még

kakaskukorékolást hallgatva gyorsabban szalad

világosban megyek vissza. Fog a hely, jó társa

A NESZ Fazekas Szakmai Bizottsága „Vándorló

A Fazekas Szakmai Bizottság által legnívósabb

Jelenleg tehát a díj öt hét vándorlás a mesterek

az idő, mint egyébként. Ide az út zaja sem ér el,

ságból nehezen tud kiszakadni az ember.

fazekas segédek” címmel pályázatot írt ki 2012-ben

nak ítélt munkák alkotója – egyetlen fazekas –

közt. Amennyiben további fazekasok is fel

csak a természet megnyugtató neszei, amik még

Este van, sötéten kanyargok a mecseki úton ha

hagyományt teremtő céllal, tehetséggondozás

jutalma az lesz, hogy 2013. évben 1-1 hetet

ajánlják az egy heti koszttal, kvártéllyal való

a nyugodt alvás álmait is szebbé teszik.

zafelé. Mégsem érzek fáradtságot, mert fülembe

céljából 35 év alatti végzett fazekasok számára.

tölthet a Fazekas Szakmai Bizottság fazekasainál,

befogadást, a díj annyival nagyobb és tovább

csengenek azok a jókedvű történetek, melyeket

2012 nyertese Csizmadia Katalin, ózdi fazekas

valamint azoknál a fazekas mestereknél, akik

tartó lehet. Várjuk a fazekas mesterek csatlakozását!

Ottóval felidéztünk, s meséltünk Katinak.

lett, aki tíz fazekas műhelyébe látogathat el.

jelentkeznek, hogy befogadják a nyertest.
Részt vehet a fazekasműhely munkájában, a mester

Jelentkezés: 2013. szeptember 31-ig a nevezési

Boldog vagyok. Megélhetem annak örömét,

szállást és étkezést is biztosít.

szándék eljuttatása Horváth Ágota részére

amikor egy terv, egy ábránd valóra válik.

A műhelyekbe való eljutás költségét a Népmű

horvath.agota.pecs@gmail.com

vészeti Egyesületek Szövetsége állja.

vagy 7631 Pécs Kispostavölgy 58. (88) címre

m

Mindég arról álmodoztam, hogy milyen jó volna
sok-sok fazekas műhelyében néhány napot el
tölteni, beszélgetni, nézni, amint dolgoznak,
tanulni, okulni.

Munkáid mellé csatolj egy önéletrajzot és
fazekas végzetségedet igazoló okmány másolatát.

Információ: tel: 06-72-440244

E pályázat célja, hogy kiírói elősegítsék a fiatal

vagy 06-30-5484628

fazekasok szakmai tehetséggondozását.

Ha én nem is mehettem így, de most e pályázat

Munkák beadása: 2013 októberében. A pontos

nyertese – minden évben egy 35 év alatti fiatal
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége Orszá

dátumot és a leadás helyszínét később közöljük

gos Fazekas Szakmai Bizottságának tagjai:

ugyanúgy, mint a kiállítás időpontját és hely-

fazekas – jöhet-mehet hozzánk.

Fiatal Fazekas Kollégánk!

Úgy láttam, Csizmadia Katalin vándorlása jól

Újra kérünk, hogy hozd el a három, általad

indult Kárászon. Még kilenc műhelybe megy

legszebbnek gondolt edényedet (tárgyegyüttes

Fazekas Ferenc – Nádudvar

egy-egy hétre. Én már alig várom.

egynek számít)!

Csuti Tibor – Zalaegerszeg

Lehet ez új alkotásod, vagy olyan is, amit már

Horváth Ágota – Pécs

máshol bemutattál.

Magyar Zita – Debrecen

A beküldött munkák válogatásából kiállítást

Szűcs Imre – Tiszafüred

Horváth Ágota

színét is.

rendezünk.
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A jelentkezési lapot közzétesszük.

Horváth Ágota „ötletgazda”
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A tutol az egérig

Faragópályázat

A tűtől az egérig
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a hímzés múltja , jelene és jövője

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti
A Népi Iparművészeti Gyűjtemény 2009-ben

dokumentált leírásokkal, részlet gazdag fotók

nálási lehetőségei adják. Kiállításunkon egy

Osztálya meghirdeti a XXX. Országos Faragó

indította el a Magyar Népi Hímzésminták

kal és a felhasználóbarát keresők segítségével

ségben látható a hímzés múltja, jelene és

pályázatot és kiállítást id. Kapoli Antal

Tárának létrehozását, amely a hazánk egyes

színvonalas tartalmat biztosít szakemberek,

jövője: az eredeti viseleti darabok, az ezeket

Kossuth-díjas fafaragó, a Népművészet Mestere

tájegységeiben megtalálható és jellemző hímzés

lelkes amatőrök és profik számára egyaránt.

feldolgozó mintakendők és a gazdag magyar

emlékére.

mintakincset olyan kézbe vehető formában

Eddig öt megye jellegzetes hímzéskincse került

népi hímzéskincs feldolgozásában rejlő kime
A pályázat célja:
A magyar népi faragóművészet hagyományainak
felhasználásával és továbbfejlesztésével, a mai

A beérkezett pályamunkákat a rendező által

A postai beküldés határideje: 2013. május. 6.

ízlésnek megfelelő, napjaink környezet és

felkért Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas

A postán feladott tárgyakért felelősséget nem

lakáskultúrájában funkcionálisan használható

tárgyaknak zsűriszámot ad. A zsűridíj tárgyan

vállalunk!

kiemelkedő színvonalú népi iparművészeti

ként 1.500,- Ft, melyet csekken kell befizetni és

Személyes átvétel: 2013. május 8–10. 9 és 16

tárgyak (dísztárgyak és használati eszközök,

jelentkezéskor az igazoló szelvényt mellékelni.

óra között.

tárgyak) készítése.

(Pályázati adatlap, zsűrinyomtatvány és csekk a

A pályázat eredményhirdetése 2013. június 7-én

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy mindkét

Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osz

11 órakor lesz Budapesten, a Magyar Népi Ipar

Kapoli kiváló népzenész volt, így várjuk a szépen

tályán (NIO) szerezhető be, melynek címe:

művészeti Múzeumban. A legkiemelkedőbb

díszített pásztorhangszereket is a pályázatunkra.

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

alkotások díjazásban részesülnek.

Az alkotásokat postán vagy személyesen lehet

jeleníti meg, mely bemutatja az adott területre

feldolgozásra: Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád-,

rít
hetetlen lehetőségeket bemutató izgalmas

jellemző motívumkincset, anyag- és színhasz

Pest- és Vas megye.

újítások, melyek segítségével az öltözködéskul

Pályázni csak új, még nem zsűrizett alko

eljuttatni a Hagyományok Háza Népi Iparmű

Ugyanekkor nyílik a legjobb pályamunkákból

nálatot, valamint az alkalmazott öltéstechnikákat.

A Tavaszi Fesztivál alkalmából megnyitott idő

túránk is egyedivé és sajátosan magyarrá válhat.

tásokkal lehet.

vészeti Osztályára.

rendezett kiállítás is, mely várhatóan 2014

Cím (személyes tárgyleadásnál):

januárjáig tart nyitva.

A mintatár felhasználásával elkészült az inter

mintatár és internetes adatbázis, másrészt a ma

Látogatható 2013. március 21-től június 29-ig.

A pályázat jeligés és minden faragó részt vehet

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás

neten (www.nepiiparmuveszet.hu) elérhető

újra népszerűvé vált népi hímzés motívumok

Népi Iparművészeti Gyűjtemény, Kecskemét,

rajta. A pályázathoz adatlapot és zsűrinyomtat

Tel.: 06 1 2018734

bontása után szállíthatják el.

hímzés adatbázis, amely vonzó felülettel, jól

(elsősorban matyó, kalocsai) sokoldalú felhasz

Serfőző utca 19.

ványt kell kitölteni.

Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23

szakos kiállítás aktualitását egyrészt az elkészült
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Pályázati felhívás

Mi a Magyar?

XXVII. Országos Kisjankó Bori Hímzőpályázat

Mi a Mag yar? – Szalmából

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti

A pályázat jeligés. A beadott darabokhoz lezárt,

készült feldolgozások, elsősorban ma viselhető

Mi a Magyar? – Szalmából címmel a zengő

egy hetes kézműves alkotótábor kapcsolódik.

Osztálya, a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit

jeligével ellátott borítékban csatolni kell a

darabok.

várkonyi Szalma-Kincs-Tár, a pécsváradi Fülep

A szalmatárgyak, alkotójukkal történő előzetes

Kft. és a Matyó Népművészeti Egyesület meg

felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot,

• Lakástextíliák: a népi hímzéshagyományokat

Lajos Művelődési Központ és a Pest-Budai Kéz

egyeztetést követően a Szalma-Kincs-Tár nem

hirdeti a XXVII. Országos Kisjankó Bori

és zsűrizési adatlapot, amely a kiíróknál be

feldolgozó lakástextíliák, tárgyegyüttesek.

műves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

zetközi muzeális gyűjteménybe kerülnek.

Hímzőpályázatot.

szerezhető, valamint az internetről is letölthető.

pályázatot hirdet.

Minden pályamunka a Népi Iparművészeti

A legkiemelkedőbb alkotásokat díjazzuk.

A pályázat célja a magyar népi hímzések és

Zsűri bizottsága elé is kerül, ezért tételenként

Különdíjban részesül a legjobb matyó hímzést

Pályázhatnak: hazai és határon túli amatőr és

viseletek hagyományainak megőrzése és tovább

1.500 Ft zsűridíjat kell csekken befizetni, vagy

feldolgozó pályamunka.

hivatásos kézművesek, népművészek, iparmű

fejlesztése, a régebbi, kevésbé ismert stílusok

átutalni. A közleményben fel kell tüntetni a

felkutatása és feldolgozása, továbbá olyan népi

következőt: „Kisjankó Bori zsűridíj”. A feladó

A zsűriszámot kapott hímzéseket állítjuk ki.

iparművészeti hímzések készítése, amelyek

vevényt, vagy az átutalásról szóló bizonylatot,

A nem kiállított darabokat a megnyitó után, a

A pályázat célja: a szalma újra felfedezése és a

mind művészi, mind használati érték szem

az adatlapokkal együtt a pályamunkákhoz

kiállítottakat a kiállítás zárását követő héten

modern ember esztétikai igényeit kielégítő,

pontjából megfelelnek a mai kor követelmé

mellékelni kell.

lehet átvenni.

egyedi, művészi felhasználásának bemutatása

nyeinek.

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

A pályázaton bárki részt vehet. Olyan önállóan

m

vészek, műkedvelő alkotók.

az adott témában.
Díjátadó ünnepség:

Pályázni szalmából készült új, kiállításon még

Beadási határidő: 2013. augusztus 1.

tervezett alkotásokat lehet beküldeni, amelyek

A hímzéseknek postai úton 2013. május 22-ig

2013. július 5. (péntek), 11.00

nem bemutatott, hagyományos és új stílusú

országos pályázaton, kiállításon, a Népi Ipar

kell megérkezniük.

Közösségi Ház színházterme (Mezőkövesd, Szent

alkotásokkal lehet, melyek bemutatják, hogy

Beküldési cím: Fülep Lajos Művelődési Köz

művészeti Zsűri Bizottsága előtt nem szerepel

Személyes átvétel: 2013. május 21–24-ig, 8–16 óráig.

László tér 24.)

alkotójuk mit tart magyarnak, mit jelent szá

pont, 7722 Pécsvárad, Kossuth u. 31.

tek és kereskedelmi forgalomba még nem

A cím mindkét esetben: Közösségi Ház, 3400

A kiállítás a Közösség Ház emeleti nagytermében

mára Magyarország, a magyar történelem,

kerültek.

Mezőkövesd, Szent László tér 24.

tekinthető meg.

kultúra, hagyomány stb.

További felvilágosítást és az alkotótáborba való

A rendezvényhez szakmai konferencia kapcsolódik

A pályázatra érkező alkotásokat szakmai zsűri

jelentkezési lapot Tüskés Tündétől lehet kérni:

2013. július 5-től 7-ig.

értékeli és a 2013. augusztus 9-én a pécsváradi

1131 Budapest, Futár u. 6. 3/9.

Fülep Lajos Művelődési Központban nyíló

Tel.: +36 1 359 8434

kiállításon kerülnek bemutatásra. A kiállításhoz

email: tuskestunde@gmail.hu

Pályázni (maximum 5 tétellel) lehet, az össze
tartozó tárgyegyüttes vagy garnitúra egy pálya

Pályázati kategóriák:

munkának számít. Kivitelező önállóan nem

• Öltözködés: a különböző tájegységek visele

vehet részt a pályázaton.

teinek és azok mintakincsének felhasználásával

M 48 m

A kiállítás 2013. szeptember 15-ig látogatható.
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Mesterségem címere
M e s t e r s é g e m c í m e re

Különleges eszközök, különleges mesterségek

szabott, Marika Baby nevű melegdauergép

Első tulajdonosa 1902-ben vásárolta a VI. ke

mutatkoznak be a Magángyűjtők Hónapján a

(1950); továbbá egy tizenkét késes köpölyöző.

rületi Andrássy út 14.-ben, Pápai Manónál 76

Közlekedési Múzeumban. A Mesterségem címere

Különféle bajuszfésűk, bajuszkötők és -kefék

koronáért.

című időszaki kiállításban négy mesterség ma

mellett megtekinthető még egy szépen faragott,

A kiállításon látható az a darab is, amit 1991-ben

már elfeledett, vagy a kívülállók részére soha

népi felfogású borotvatartó doboz (1906),

készítettek a Szovjetunióban, és kifejezetten

nem látott munkaeszközei láthatók.

amelyet olyan nagyon rafinált zárral szereltek,

politechnikaórákra javallották. Egy korabeli

hogy a gyerekek véletlenül se tudjanak bele

plakáton egy háziasszony egy szakadt nadrág

A borbélyok és fodrászok ma már kínzóeszköz

nyúlkálni, továbbá egy megnyerő küllemű,

ülepét varrja éppen egy gépen, miközben a

nek tűnő kellékei, borotvái, hajsütő, és formázó

fogtörőkulcs nevű borbélyszerszám is, a 19.

nadrágban benne van a fia, aki az ábrázata

alkalmatosságai, a bőrművesek, és a fa meste

század közepéről.

szerint az apja is lehetne. A finommechanikai

reinek szerszámai mellett különleges varrógé

Méreg László műszerész és restaurátor közel

remekek mellett Harsay Ilona, Recska Endre,

peket mutattak be e speciális tárlaton, ahol nem

száz, néhány kivétellel tökéletesen működő

Pauló Tamás és Szemerey Tamás gyűjtők jóvol

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum,

varrógépéből kellett néhányat kiválasztani a

tából számos bőrfeldolgozó szerszám látható,

vagy más múzeumból kölcsönzött tárgyakat

kiállításra. A legelső igazán sikeres varrógépet a

többek között egy talpszél- és sarokégető, egy

válogattak be a kiállítandó darabok közé,

közhiedelemmel ellentétben nem Isaac Singer

tűzőtaraj, egy szélszedő, főleg pedig egy laikus

hanem magángyűjtők egyedi darabjait.

találta fel, hanem egy Elias Howe nevű másik

szemmel nézve leginkább torokelmetszésre al

Korom Gyula, a kispesti Fodrászmúzeum gazdája,

amerikai, 1845-ben, Singer csak utána lépett

kalmasnak tűnő eszköz, amelynek neve gamó,

az ő gyűjteményéből került ki például egy kései

színre, azzal az újítással, hogy az ő cége volt az

más néven puhító horog, avagy bőrtörő.

art deco stílben fogant koponya-összeropantó

első, amely részletfizetési lehetőséget adott a

A faipari megmunkálásra szolgáló szerszámok

gépre

álló

varrógépre. A varrógépek mellett a kiállításon

közül látni fűrészfog-hajtogatót, gerincfűrészt és

őshajszárító; vagy egy másik, egy Komet nevű

szerepel egy 1963-as kesztyűvarró is, amely a

tojásfűrészt, majd jól kifent bárdok következnek,

német készülék, amelyet különös, gömbölyded

ritkaságok közt is ritkaság, valamint egy olyan

végül változatos méretben a feladatnak, a munka

kitüremkedése okán „Golyvás” nicknéven tar

kvázi-Singer, amelyet ugyan a magyar mesterek

fázisnak megfelelően nagyon sok gyalut; például

tottak kézben a szakemberek; egy remekbe

átalakítottak, de megtarthatta az eredeti nevét.

pálcagyalut, völgyelő gyalut, csinmetsző gyalut.

emlékeztető,

szépen

csillogó,
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