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Mag yaror s zág  d í s zvendég

A Smithsonian Folklife Festival nagy hagyo má nyú 
kulturális seregszemle, amelyet első alkalommal 
1967-ben rendeztek meg Washingtonban, az 
Egyesült Államok szövetségi fővárosában. A fesz-
tivált reprezentatív helyszínen, a világpolitikából 
jól ismert Capitolium épülete előtti hatalmas 
téren, a National Mallon bonyolítják le minden 
alkalommal. A helyszín kiválasztása is jelzi, hogy 
a Smithsonian Folklife Festivált a kez detek óta 
kitűntetett figyelem kíséri Amerika-szerte. 
Nép szerűsége, és ezzel párhuzamosan a láto-
gatott sága az idők folyamán nőttön-nőtt, és 
mára a világ legrangosabb kulturális fesztivál-
eseményei között tartják számon. Aki itt jelen 
van, aki ezen a fesztiválon bemutatkozik, az a 
világ színe előtt mutatkozik be, és bárhonnan 
érkezik is a fesztiválra, produkciója érdeklődést 
vált ki, ezért a résztvevők és a meghívottak 
magas színvonalú bemutatókkal készülnek arra, 
hogy egy-egy ország képviseletét méltóképpen 
lássák el. 

A fesztivál idei meghívott országa Magyarország 
volt. A szabadtéri népművészeti és hagyomány-
őrző fesztiválra utoljára másfél évtizede hívtak 
meg közép-európai országot, akkor Románia 
mutatkozhatott be. A magyar program Magyar 
örökség – Éltető hagyomány címmel az autentikus 
magyar kézművességet, a Kárpát-medence sok-
színű népzenei és tánckultúráját, valamint a 
magyar gasztronómiát és borkultúrát ismertette 
meg az amerikai közönséggel. A fesztivál június 
26-án kezdődött, és tíz napig tartott. Hatalmas 
területen, 16 és fél hektáron kaptak helyet a 
magyar programok Washington városköz pont-
jában.
Szerencsére a siker nem maradt el. Általános 
vélemény szerint a magyar bemutatkozás átütő 
sikerű volt, és talán még soha ennyien nem 
látogatták ezt az eseményt, mint idén.

Amikor a Smithsonian Folklife Festival kezdetét 
vette, még magától értetődően csak az amerikai 
hagyományokra koncentrált, idővel azonban 
bővült a paletta, és néhány év után már 
kialakult a fesztivál mai rendszere, miszerint 

WashingtonWashingtonMag yar  n épművé s z e t i  s e re g s z eml e  Wash ing tonban 2013. június 26–30. és július 3–7.
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minden évben egy országot látnak vendégül. 
Okos megfontolással így tették színesebbé, 
látványosabbá, eredetibbé a fesztivált, bővítették 
a kínálatot, hogy még több hagyománnyal, 
más nemzetek népi kulturális tradícióval 
ismertessék meg a látogatókat. A Smithsonian 
Folklife Festival ugyanakkor egy szempontból 
továbbra is megőrizte „nemzeti ünnep” jellegét 
az Egyesült Államokban, mivel a fesztivál idejére 
esik a Függetlenség Napja, július 4., és ezen a 
napon az államok minden zugából özönlenek a 

polgárok Washingtonba. A szabadtéri hagyo-
mány őrző és népművészeti fesztivál szervezője 
a Smithsonian Intézet, az Egyesült Államok 
Nemzeti Múzeuma, amelyhez 19 múzeum és 
tíz kutatóközpont tartozik. James Deutsch, a 
Smithsonian Néprajzi és Kulturális Örökség 
Központ kurátora – a magyar részvételért felelős 
amerikai kontaktszemély – elmondta, hogy a 
fesztivál az egész világ kultúráinak megőrzését 
szolgálja. Ennek szellemében a program évente 
országokra, régiókra, nemzeti csoportra irányul.

Mit jelen egy ország meghívása erre a nagy 
seregszemlére? 

A meghívott vendég Washingtonba hozza a 
maga sajátos népi kultúráját, ez pedig óriási 
nyilvánosságot jelent a világ folklórszínpadán, 
amelyet talán máshol, másutt is érdemes és 
lehet majd kamatoztatni. Csak gondoljuk el: 
idén másfél milliónál is több látogatója volt a 
fesztiválnak, a rendezvény híre pedig – a média 
jóvoltából – ennek a hatalmas számnak a több-
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szöröséhez eljutott, azaz legalább 4-5 millió 
emberhez az USÁ-ban, és sokmillióhoz 
világszerte, és Magyarországon is. A meghívást 
persze ki kellett érdemelni, és sok háttér mun-
kába került magyar részről is, mert a szakmával 
foglalkozók Dél-Amerikától Ázsiáig tudják, hogy 
a washingtoni fesztiválra való meghívás nagy 
megtiszteltetés minden országnak. A speciális 
szervezőmunka, és a művészek és eszközeik ki-
utaztatására és kiszállítására a magyar kormány 
330 000 millió forintot áldozott. A fesztivál 
megnyitóján a kormány nevében Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási 
és igazságügyi miniszter mondott beszédet. 
„Amikor bejárják a fesztivált, nemcsak magyar, 
hanem inkább egy igazi közép-európai programot 
fognak látni, olyat, amely bemutat mindent, 
amire büszkék vagyunk a világnak azon a részén, 
ahol élünk: az inspiráló sok nemzetűséget, a 
népeink közötti kölcsönhatások különböző for-
máit, régiónk egy olyan közös nyelvét, amely a 
kaleidoszkópszerű sokszínű ségre emlékeztet. … 
Úgy érezzük, programunkkal sikerül elérnünk, 
hogy önök itt Washingtonban otthon érezzék 
magukat Közép-Európában”.
 

Biztosak lehetünk abban, hogy a részvétel 
támogatása kamatostól megtérül idővel. 

A fesztivál főszervezője, és integrálója magyar 
részről a Balassi Intézet volt, amely szakmai intéz-
mények és civil szervezetek közre mű kö dé sével 
valósította meg ezt a nagyszabású eseményt.    
A tervezésben és a kivitelezésben oroszlánrészt 
vállalt a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, 
a Hagyományok Háza, a Szentendrei Szabad-
téri Múzeum, a Martin György Néptánc szö-
vetség, és az MTA Néprajztudományi Intézete, 
valamint a Zeneakadémia Népzene Tanszéke. 
Az előkészületek és a szervezési munkák 2012 
őszén kezdődtek. A szálakat a Balassi Intézet 
New York-i Magyar Kulturális Központ vezetője, 
Fülemile Ágnes néprajzkutató fogta össze, 
magyar részről a szakértők Igyártó Gabriella, 
Kelemen László, Cseri Miklós, Diószegi László 
dolgozták a fesztivál egy-egy részprogramjának 
koncepcióját. 

A magyar program címe Hungarian Heritage – 
Roots to Revival (Magyar örökség – Éltető Hagyo-
mány), és a zene-tánc, a kézművesség, illetve a 
gasztronómia-bor hármasára épült. Több mint 

száz zenész, táncos, kézműves, mesterszakács 
mutatta meg a tudását Washingtonban, olyan 
néprajzi szakemberekkel együtt, akik köz ért hető 
módon tudják angolul tolmácsolni a magyar 
népi kultúrával kapcsolatos ismereteket. A fel-
lépők között volt Pál István Szalonna és 
zenekara, az erdélyi Heveder zenekar, a nagy 
sikerű Fölszállott a páva népzenei és néptánc 
tehetségkutató döntősei, Papp István Gázsa 
prímás, Juhász Zoltán Dudás furulyás, Bob 
Cohen, a Di naye Kapelye frontembere, és 
Navratil Andrea énekes. A szervezők célja az 
volt, hogy minél sokrétűbben mutassák be a 
kiválasztott táncos és zenei repertoárral a Kárpát-
medence gazdag, és sokszínű hagyatékát, ezért a 
cigányzene és a klezmer is a zenei programsor 
részét képezte. A fesztiválon koncertet adott 
Bíró Eszter és zenekara, valamint a Parno 
Graszt is. A tánccsűrben táncházak és viselet-
bemutatókat láthattak az érdeklődők, ezek a 
produkciók egymást váltották.

Még egyszer tehát: Magyarország és a magyar 
népművészeti hagyományok számára nagy meg-
tiszteltetés és óriási lehetőség volt bemutatkozni 
a Smithsonian Folklife Festiválon, de egyúttal 
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nagy felelősség is nyomta a küldöttség vállát, 
hogy a gazdag és sokszínű népi kultúránkból 
mit és hogyan mutatunk meg az amerikai 
közönségnek. Arra törekedtünk, hogy élmény-
szerűen, figyelemfelkeltő módon minél több 
ismeretet adjunk át a látogatóknak a magyar 
hagyományokból.

A fesztiválhoz kapcsolódóan, a Magyar Film-
unió támogatásával Magyarország, hősök és mítoszok: 
a bevándorlók élményei és a művész szeme címmel 

vetítéssorozatot tartottak a washingtoni Nemzeti 
Művészeti Galériában. Ennek keretében bemutatták 
Forgách Péter Hunky Blues: Az Amerikai Álom, 
Bódy Gábor: Amerikai anzix, Hules Endre:     
A halálba táncoltatott lány, Goda Krisztina: 
Szabadság, szerelem és Káel Csaba: Bánk bán 
című alkotását. Zsigmond Vilmos és Kovács 
László munkássága előtt tisztelegve levetítették 
James Chressanthis Nincs szükség feliratra: László 
és Vilmos című dokumen tum filmjét is. A vetí tés-
sorozaton jelen volt több neves alkotó is.

A fesztiválon a Zeneakadémia is képviseltette 
magát. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 
és a Zeneakadémia Baráti Köre támogatásával 
utazott ki Csizmadia Anna (népi ének, a Föl-
szállott a páva tehetségkutató győztese), Istvánfi 
Balázs (duda) és Németh András (a világ első 
tekerőlant-mesterképzőse) hallgatók, akik a nép-
zenei műsorokban működtek közre. Szintén 
zenélt Bolya Mátyás (koboz) és Juhász Zoltán 
(furulya), mindketten a Zeneakadémia Népzene 
Tanszékének oktatói. A tanszékvezető Richter Pál 

pedig a magyar népzenei örökségről, az MTA 
Zenetudományi Intézetében zajló kutatásokról, 
illetve a Zeneakadémián zajló felsőfokú nép-
zenei képzésről tartott előadásokat.

Mag yar  ö rök s é g  –  É l t e t ő  hag yomány 

Mondhatnánk, hogy a kurátorok kicsit olyan nak 
tervezték ezt az ország-bemutatkozást, mintha 
a Mesterségek Ünnepe két hétre Washingtonba 
költözne.
Előzetesen az  alábbiak szerint képzelték el az 
esemény forgatókönyvét a szervezők: „A fesztivál-
terület szélső, fákkal tagolt árnyékos területén 
folynak majd a mesterség-bemutatók, interaktív 
foglalkozások, főzésbemutatók, gyerekfoglalkozások. 
Ez lesz a személyes találkozások színtere. A nyári 
nagy melegben a leglátogatottabb, legszínesebb 
része a fesztiválterületnek. Az interaktív kézműves 
bemutatók színhelyén egyrészt színes vásári forgatag 
hangulatát teremtjük meg, másrészt a sajátos, 
egyedi, kézműves hagyományok bemutatása a 
célunk. Arra törekszünk, hogy minél figyelem-
felkeltőbb módon, minél több ismeretet adjunk át 
a látogatóknak Magyarország népi kézműves 

hagyományaiból a népi építészet (zsúptető készítés, 
fafaragás, vesszőkerítés-építés, stb.), a viselet (viselet-
bemutatók, bőrdíszművesség, stb.) és a borászat, 
gasztronómia (kádár-, fazekas-mesterség, stb.) 
témakörök köré csoportosulva. Kiemelt figyelmet 
fordítunk a gyermekek aktív bevonására is, akik 
mozgásos és eszközös játékokon vehetnek részt a 
ház körüli munkák játékos imitációjától a 
gyöngy fűzésig. Balmazújvárosból érkezik a kalapos, 
aki Népművészet Mestere címmel rendelkezik, 
Enyingről a nyeregkészítő, Kaposvárról a Pro 
Cultura díjas csont és szarufaragó, a Győrben 
1906 óta saját kékfestő műhelyt üzemeltető család, 
bemutatkozik az utolsó magyarországi működő 
rézműves mester is. Az úgynevezett „Piactér” terü-
letén jelennek meg bizonyos mesterségek vásári 
“standjai”. A szívalakban elhelyezkedő és árnyékoló 
ponyvával egybefűzött pavilonok mesterség-
bemutatók színhelyei és egyben látványműhelyek. 
Az egykor Makovecz Imre által tervezett csúcsos 
szétszedhető pavilonok meghatározó díszei 
lesznek a helyszínnek. A „Piactér” területén 
időről időre megjelennek zenészek és táncosok, 
hogy egy-egy hangszerbemutatóval, karikázóval, 
pásztorbotolóval, vonulós tánccal, népi játékkal 
élénkítsék a hangulatot. A parasztporta egy félig 

nyitott, színpadszerű tér, amelynek 3 szobája –    
a textil, és viseletkultúrával kapcsolatos női munkák 
bemutatásának lesz a helyszíne 3 tájegység 
stílusában: Sárközből és Székről érkeznek vászon-
szövéssel, rojtkötéssel, gyöngyfűzéssel, gyapjúfel-
dolgozással, gyapjúszövéssel, pliszírozással, Kalo-
csáról pedig pingáláshoz, mintaíráshoz, kézi és 
gépi varráshoz foglalkozó asszonyok. Parasztház 
“fészerében” hajlékkal kapcsolatos férfi munkákat 
mutatnak be a bútorfestés, zsúpfedés és zsindelyezés, 
a sövényfonás, a kemencerakás mesterségével ismer-
kedhet meg a közönség. A parasztház közelében a 
játszóházban eszközös népi játékok, kézműves 
foglalkozások, tánc-, és énektanítás folyik majd. 
A békési fazekas népművészet mestere agyagozni, 
hajat fonni fog, a famunkához, bőrözéshez, 
rézművességhez egyaránt értő festőrestaurátor 
változatos feladatokkal köti le a gyerekeket, a 
salomvári kézműves-pedagógus gyékény-, szalma-, 
és csuhétárgyakat készít a kicsikkel, egy gyakorlott 
múzeumpedagógus és egy játékmester az eszközös, 
mozgásos gyerekjátékokat és a kosaras körhintát 
vezeti. A népi kézművesség bemutatását két nagy 
témakör köré csoportosítottuk, a népi építészet és 
a viselet, tehát így a női és férfimunkák is 
bemutatásra kerülnek, és arra törekedtünk, hogy 
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ezen mesterségeken keresztül minél több tájegység 
mutatkozzon be, így Sárköz, Kalocsa, Szék, 
Székelyföld, Kalotaszeg, Bácska, és a hortobágyi 
pásztorkultúra. Kialakításra kerül egy piactér, 
ahol megjelennek más mesterségek is, amelyek 
nagyon jellemzőek népművészetünkre.”

És a tervek mind-mind megvalósultak! A fesz-
tivál kézműves helyszínén egy hagyományos 
magyar falut imitálva helyezték el a program-
elemeket. Volt tehát hagyományos magyar 
piactér, főtér, ahol vásári hangulatot teremtve 
jelentek meg a kézművesek, itt kapott helyet a 
csont- és szarufaragó, rézöntő, szíjgyártó, 
nyeregkészítő, kékfestő, kalapos, szalmafonó, 
mézesbábos, gyertyaöntő, hangszerkészítő, réz-
öntő, hangszerkészítő. A látványműhelyek és 
vásári standok is kiállítási térként voltak 
kialakítva. A piactéren kerül sort különböző 
népszokások bemutatására, egyebek mellett volt 
arató felvonulás, lakodalmas menet, kör menet, 
voltak különböző menettáncok, hangszer be-
mutatók, népi játékok, viselet-bemutatók.

Felépítettek egy parasztportát, egy félig nyitott, 
színpadszerű házzal, amelynek három szobája a 

textil, viseletkultúrával kapcsolatos női munkák 
bemutatásának a helyszíne volt, mégpedig az 
előre megálmodott három tájegység stílusában: 
itt Sárköz, Szék és Kalocsa viseletkultúrájához 
kapcsolódó mesterségeket mutattak be, vászon-
szövést, rojtkötést (rostkötést), gyöngyfűzést, 
gyapjúfeldolgozást, pliszírozást, a kalocsai asz-
szonyok pingálást, mintaírást. Az autentikus 
parasztház fészerében a népi építészettel 
kapcsolatos munkákkal ismerkedhetett meg a 
közönség, így a zsúptető-készítéssel, sövény-
fonással, zsindelyezéssel, kemencerakással, fa-
faragással, bútorfestéssel. A parasztház udvarán 
helyezkedett el a gyerekjátszó, ahol a gyerekek 
különböző eszközös játékokkal játszhatnak,     
a ház körüli munkákba bekapcsolódhatnak 
(söprés, vizesnyolcas locsolás), kipróbálhattak 
mindenféle érdekes és különös mesterségeket. 

A kézműves programok helyszínén volt fel-
építve a kemencés konyha, ahol a népi gasztro-
nómiai bemutatók zajlottak. Itt sütöttek, főztek 
a széki és kalocsai asszonyok, itt dolgozott a 
bácskai hentesmester. A főző bemutatók során a 
látogatók megnézhették azt, hogy hogyan készül 
a kürtőskalács, a csigatészta, a töltött káposzta, a 

birkapörkölt, és hogyan ízesítik a bácskai vastag-
kolbászt. Nagy sikert arattak a szabadtűzőn a 
karcagi juhászok által szabad téren főzött ételek.

A résztvevők kiválogatása a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége szakmai bizottságainak 
közreműködésével és Fülemile Ágnes, a fesz-
tivál kurátorával valósult meg.
A magyar megjelenés grafikai arculatáért a 
Mesterség és Művészet című újságot is tervező 
Kaszta Dénes grafikus volt a felelős.

A kézműve s ek rő l

Mintegy 30 kézműves-mester képviselte Magyar-
országot, a magyar tárgyalkotó népművészetet 
Washingtonban, mindannyian mesterségük jeles 
művelői, nagyrészük a Népművészeti Egyesületek 
Szövetségének tagja, díjakkal, magas szakmai 
elismerésekkel rendelkeznek, kitűntetéseik között 
ott található a Népművészet Mestere, Életfa díj, 
Népművészet Ifjú mestere cím, a Pro Cultura díj. 
A Népművészet Mestere cím birtokosai az 
UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nem-
zeti listájára is felkerültek.
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A mesterek név szerint:

Árvayné Nagyari Katalin csuhé-, gyékény- 
és szalmafonó Salomvárról;
Barcsay Andrea Király Zsiga- díjas fazekas 
népi iparművész, a népművészet ifjú 
mestere, Gránátalma díjas Békéscsabáról;
Czefernekné Tenk Bernadett lószőrékszer-
készítő, a népművészet ifjú mestere, 
Veszprémből;
Csuporné Angyal Zsuzsanna, fazekas, 
mézesbábos, gyertyaöntő mézeskalácssütő 
népi iparművész Csókakőről;
Fodor Balázs bőrműves-szíjgyártó, 
nyeregkészítő Enyingről;
Gáts Tibor citerakészítő népi iparművész, a 
népművészet mestere Budapestről;
Gerencsér Zsolt kékfestő, a népművészet 
ifjú mestere Győrből;
Gosztonyi Zoltán fa-, csont- és szaruműves, 
a népművészet mestere, Gránátalma, Pro 
Cultura díjas Kaposvárról;
Komjáthiné Horváth Ágnes Király Zsiga- 
díjas szövő népi iparművész Szekszárdról;
Konyári Sándor rézműves népi iparművész 
Debrecenből;

Mihalkó Gyula kalapkészítő népi 
iparművész, a népművészet mestere 
Balmazújvárosból;
Minorits Jánosné viseletkészítő népi 
iparművész Őcsényről;
Nagy Béla Király Zsiga-díjas faműves népi 
iparművész Zalaegerszegről;
Sütő Levente fafaragó, bútorkészítő, a 
népművészet mestere Budakesziről;
Székely Éva Életfa díjas szalma és 
kosárfonó, a népművészet ifjú mestere 
Hévízgyörkről;
Szakács Márton László bőrműves, 
nyeregkészítő; 
Tóth Marietta kékfestő népi iparművész;
Serestély Istvánné és Zsoldos Istvánné 
Székről;
Tőtszegi Tekla és Tőtszegi András 
Kalotaszegről;
Romsics Lászlóné Szarka Vera, Tóth 
Lászlóné, Pandúr Istvánné Pandúr Mária, 
Bolvári Andrásné, Bagó Józsefné Kalocsáról; 
Csontos Péter, Csontos György, Ifj. Csontos 
György Karcagról;
Kollár Ilona és Utasi Péter a Vajdaságból;
Molnár József múzeumpedagógus. 

Sa j t óv i s s zhang

A THE WASHINGTON POST odavolt 
Magyarországért – MTI-közlemény

A Smithsonian Folklife Festival előadóinak zárás 
utáni, a maguk mulattatására rendezett − és a 
többségben lévő magyarok által meghatározott 
− örömzenéléséről közölt beszámolót szombaton 
kulturális laprészének címlapján a The Washington 
Post.

Leszállt az éj a Potomac folyó partján, de a Key 
Bridge Marriott szállodában a „zenekarok nem-
zet közi csatája alakul ki, amelyben európai 
népzenészek és a szökött rabszolgák doboló 
leszármazottjai csapnak össze” – írta Sok ütem, 
egy szív című riportjában Sadie Dingfedler. 
(http://www.washingtonpost.com/lifestyle/
style/after-hours-with-the-smithsonian-folklife-
festivals-entertainers/2013/07/05/9c41c928-
e31d-11e2-80eb-3145e2994a55_story.html)
Szerinte a Marriottot olyan néprajzi olimpiai 
faluként kell elképzelni, amely egzotikus 
táncosok, (szibériai) torokénekesek és ritka 
nyelvek beszélőinek ideiglenes otthona.

„A magyarok sohasem állnak le a tánccal és az 
énekléssel” − idézte a lap az egyik garifuna 
nyelvű előadót, Jeffelyn Baltazart. A több mint 
száz magyar fesztiválrésztvevő, akik napközben 
32 fokos melegben turistákat tanítottak a 
körtáncra, a lap szerint az időzónák közötti 
átállás nehézségeit leküzdve, az éjszakába nyúlóan 
folytatták a táncot, nem törődve a szállodai 
alkalmazottaknak azokkal az utalásaival, hogy 
ideje már lefeküdni és bezárni.
A szerző megemlíti, hogy a magyar muzsikusok 
az előtérben folytatták a zenélést, amikor a 
teremben garifuna dobosok vették át a prímet, 
majd az ő produkciójukat követve visszavették 
a „terepet”.
„Igen, ők győztek” − nyilatkozott a lapnak Shaka 
Higino garifuna dobos. „Nem tudom, hogy 
ugyanazok játszanak-e vagy váltják egymást.”

Ráérezni, hogy milyen lehet Magyarország
Az AP hírügynökség szombaton több helyen, 
egyebek között az ABC televízió honlapján Az 
ácsok magyar falut építenek a Mallra című 
tudósításban http://abcnews.go.com/US/
wireStory/carpenters-build-hungarian-village-
dc-mall-19593488#.UdhHpZj-ncs

számolt be a fesztiválról, amelyben megszólalt 
Sütő Levente 14. generációs székely fafaragó 
mester és Siklósi József Ybl-díjas építész, aki a 
magyar fesztiválprogram emblematikus épületeit, 
a kalotaszegi pávamotívum és a New York-i 
Chrysler-torony ihletését ötvöző Pávatornyot 
és a Tánccsűrt tervezte.

Ez az írás kitért rá, hogy az ácsok Magyar-
országon több mint egy hónapon át dolgoztak 
a Washingtonban felállított épületek előkészí-
tésén, amelyek Sütő szavai szerint részei a 
magyar identitásnak, és arra engednek ráérezni, 
hogy milyen lehet Magyarország.

Jim Deutsch, a magyar fesztiválprogram 
társkurátora arról beszélt, hogy a Smithsonian 
Intézet a magyar kultúra bemutatásának érde-
kében egészen a gyökerekig nyúlt vissza.

A június 26-án kezdődött és július 7-én véget 
érő, vélhetően több mint egymillió látogatót 
fogadó Smithsonian Folklife Festiválról és 
benne a Magyar örökség programról a The 
Washington Post és az AP több alkalommal is 
hírt adott, de mások mellett beszámolt az 
eseményről a Fox 5 tévécsatorna és a The 
Huffington Post hírportál is.  

Köszönet minden résztvevő helytállásáért!

Igyártó Gabriella
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Három év elteltével ismét eljutottam a több 
ezer tó, a fenyő- és nyírfaerdők országába, 
köszönhetően a változatlan intenzitású munka-
kapcsolatnak, amely a Hajdú-Bihar megyei 
Népművészeti Egyesület és a jyväskyläi szék-
helyű közép-finnországi kézművesek között 
működik.
A magyar vendégeket abból az alkalomból 
hívták most meg, hogy 100 éves a Finnországi 
Kézműves Szervezet (Finnish Crafts Organisation). 
A csoportunk tagja volt Pál Miklósné, a NESZ 
elnöke, Dobiné Vass Júlia fazekas, a nép mű-
vészet mestere, Radics László mézeskalácsos, 
népi iparművész és Hubert Erzsébet etnográfus, 
a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület 
elnöke, a NESZ alelnöke. 
A vendéglátók Eija Vahala, a Finn Kézműves 
Szövetség elnöke, Marketta Luutonen, a szövetség 
ügyvezetője és Hannele Heikkinen, a Közép-
finnországi Szervezet elnöke.

A magyar delegáció két tagja, elnök asszonyunk 
és az események krónikása a megérkezés napjára 
kaptak még egy meghívást, a Helsinkiben meg-

tartott European Folk Art and Carfts Federation 
(EFACF) találkozójára, hiszen a NESZ ennek 
az európai kézműves szövetségnek a tagja. Az 
évenkénti találkozó helyszíne most Finnország 
volt, a jubileumi rendezvény részeként. Ennek 
köszönhetően szinte minden tagszervezet kép-
viselője megérkezett, és egy új tagszervezet is 
felvételt nyert. A norvég, a svéd, a dán, a lett a 
litván, az észt, a finn és a magyar hölgyek 
találkozójának témája a szövetség elmúlt évi 
eseményei,
a 2013-2015-ös tervek és megadott szempontok 
szerint minden jelenlevő tag rövid beszámolója 
az éves munkáról. Pál Miklósné elnök asszony 
is megtartotta a beszámolóját, és a hozzászólások 
alkalmával jó volt hallani, hogy a NESZ 
rendezvényét, a Mesterségek Ünnepét minden 
jelenlevő ismeri. Volt, aki többször járt már a 
Várban ezen a néhány napon és mindenki 
lelkesedéssel beszélt az ottani élményeiről.
Felvettünk egy új tagot is, a szerbiai Ethno 
Network nevű népi kézműves szervezetet, akik 
kiadványaikból ítélve és a megjelent ottani 
alkotók elbeszélése szerint a gazdag délszláv 

népi kézművesség továbbörökítésének ügyét 
tűzték zászlajukra.
Minden EFACF tag sokféle kétnyelvű kiadványt 
hozott magával, amely sokat segít a szakmai 
munka megítélésében.
Az új tag, a szerb szervezet gazdag anyagot 
mutatott be a 2012-es katalógusukban a szövés, 
a fazekasság-kerámia, a nemezművesség, a csipke-
készítés, a hagyományokra építő öltözetekről. 
A késő estébe nyúló, az utolsó órára kötetlenre 
váltó tanácskozás igen kellemes és építő jellegű 
beszélgetést hozott a megjelent európai kéz műves 
szövetség vezetői között. Az efféle kötetlen 
beszélgetések segítenek a személyes szimpátiákra 
építő munkakapcsolatok ki ala kításában, amelynek 
az eredménye a közös projektek kidolgozása és 
sikeres megvalósítása.
Másnap együtt indult a csapat még sok, első-
sorban finn résztvevővel a jyväskyläi programra.
A közel 3 órás buszos utazás tájélménnyel 
gazdagítja az utazót, csodálatos a már őszbe 
hajló természet, a rozsdabarnába forduló lombos 
erdő, a háttérben a meg-megcsillanó tavak, a 
tájba elrejtőző vörösre festett faházak.

Megérkezvén Jyväskyläbe egyenesen a jubileumi 
program helyszínére vittek bennünket, a közel 
40 lányt és asszonyt két férfi társaságában, 
büszkék voltunk, hisz az egyik a mi mézes-
kalácsos mesterünk, Radics László volt.
A rendezvényt egy középiskolában, annak is a 
tornaterem- színházterem jellegű helyiségében 
tartották, néhány modern öltözetbe bujtatott 
baba és a finn kézműves szövetség tevékenységét 
hirdető roll up-ok utaltak arra, hogy itt európai 
szinten is jelentős szakmai konferencia folyik, 
nyolc nemzet képviselőinek jelenlétében. 
A folyosókon nyüzsgő diákok nem zavartatták 
magukat, élték szokásos iskolai életüket, mi pedig 
megcsodáltuk különleges ékszereiket, öltözetüket.

Az ünnepi konferencia a finn elnök asszony 
kö szöntőjével indult, majd elsőként a finn-
magyar etnográfus, Ildikó Lehtinen PhD, a 
Kulturális Múzeum munkatársa tartott angol 
nyelvű előadást, melynek címe: „Az esküvő, mint 
divatbemutató – a hagyomány és az innováció 
a népi öltözetekben a mariknál és a chantiknál”. 
A két, finn-ugor ághoz tartozó népcsoport a 
mai Oroszország területén él, a tudós asszony 
közöttük élve gyűjtötte, írta és fotózta öltö-

Élmények FinnországbólÉlmények FinnországbólÉlmények  Finnor s zágbó l
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zeteiket, díszítőművészetüket, a korral változó 
életmódjukat, amellyel természetesen művészetük 
is változik.

Kirsi Niinimaki professzor asszony az Alto Egyetem 
oktatója a „Használható kézművesség” című elő-
adásában a hagyomány természetéről beszélt és 
arról, hogy felelősek vagyunk azért, hogy mit fognak 
annak tekinteni majd gyer mekeink, unokáink.

Harmadikként Minna Houtilainek professzor 
asszony, a Helsinki Egyetem oktatója tartotta 
előadását, és aratta a legnagyobb sikert a 
hallgatóság körében. Előadásának címe: „Vajon 
az agykutatók miért ajánlják a kézművességet?” 
Állítása szerint az emberi agy fejlesztése 
nagymértékben befolyásolható a zenei és a 
kézműves tevékenységgel, melyet elsősorban 
gyermekek körében végzett kutatásaival bizo-

nyított. Állításait a felnőtt korú és az idősek 
körében végzett kísérleteivel is megerősítette. 
A sokat publikált, Finnországban népszerű 
pro fesszor asszony a nemzetközi kézműves 
társaságban is igen nagy sikert aratott. Egy 
hozzászólás ragyogónak találta a témát és meg-
kérdezte: „Mondja asszonyom, mindezt tudják 
a mi kormányunk tagjai is?”

A konferencia levezetője, moderátora Antti 
Hautamak volt, a másik férfi résztvevője a ren-
dez vénynek, ehhez mérten provokatív kérdésekkel 
tette mozgalmassá az előadások összefoglaló 
perceit.

A nap zárásaként a Jyväskyläi Kézműves 
Múzeumban fogadás, kötetlen beszélgetés volt, 
minden delegáció megköszönte a programon 
való részvétel lehetőségét, ajándékokat adtak át 
a finn szervezőknek. Mi elegánsan installált 
hímzésekkel és kisebb ajándéktárgyakkal kedves-
kedtünk, és átadtunk Debrecen testvérvárosa, 
Jyväskylä képviselőjének egy 65 cm-es Miska 
kancsót, Lugossy György egyesületi tagunk 
remekét.

A múzeumi este programját egy csodálatos zenei 
produkció egészítette ki, többek között „finn 
tangót” játszott két tangóharmonikás leány, és ez 
a produkció most elhitette velem, hogy a „finn 
tangó” (finn nyelven énekelt, dallamos tánczene) 
valóban kiváló minőség, egzotikus és izgalmas zene.

Másnap kirándulásra invitálták a konferencia 
résztvevőit.
Autóbusszal indultunk a közigazgatásilag 
Jyväskylähez csatolt Säynätsaloba, ahol meg-
nézhettük Alvar Alto (Jyväskylä szülötte, világ-
hírű, iskolateremtő építész, formatervező) által 
tervezett városközpontot, városházát, majd 
tovább utaztunk és Korpilahtiban megnéztünk 
egy modern galériát, szép „höyry” textilekkel és 
a 15 éves jubileumát ünneplő Finn Nemez-
művészeti Alapítvány kiállítását.
Visszatérve Jyväskyläbe, a konferencia részt vevő-
inek nagy része tovább buszozott Helsinkibe, 
és onnan hazaindult, míg mi magyarok még 
egy napot ott vendégeskedtünk.
Ennek a napnak különös jelentősége volt, hiszen 
már csak mi a voltunk vendégek, és tiszteletünkre 
csodálatos nemzeti öltözet-programot szerveztek 
a Kézműves Múzeumban.

Jyväskyläben a kézműves egyesület irodája a 
múzeummal egybeépült, itt van az egyesület 
üzlete is. A fizikai közelség a szellemi egybe-
tartozást is jelenti, sok rendezvényt közösen 
tartanak.
Ez a mostani is az volt, hiszen a kézműves 
szervezethez kapcsolódó személyek, elsősorban 
nők, népi öltözetben jelentek meg, emellett 
bemutatták alkotásaikat, szőtteseket, nemez 
munkákat, kisebb bőrtárgyakat, amelyeket meg 
is vehettek a látogatók. 
Déli 12 órakor illusztrált előadást tartott e sorok 
írója „A múltból a jelennel a jövőbe” címmel a 
hagyomány éltetéséről az öltözködésünkben, 
majd Radics László egyesületünk tagja mutatta 
be CD-jét, a családi műhelyükben készülő 
debreceni mézeskalácsról.
A délutáni néptáncműsorban (a viseletbe öltözött 
nőkhöz – szintén viseletet viselő – férfiak csat-
lakoztak, és az unoka korú leány irányí tá sával, 
aki feltehetően a csoport vezetője, koreográfusa 
volt) bemutattak egy vidám, polka szerű tánc-
kompozíciót.
Végül egy igazán gazdag, Finnország szinte 
minden régiójából származó viselet bemutatót 
láthattunk. Közel 40 féle öltözetet mutattak be 

az erre az alkalomra érkezett, asszonyok, férfiak. 
A bemutatót egy izgalmas modern ruha be-
mutató zárta, amelyet természetesen a fiatalabb 
korosztály viselt.
Az egész napot a múzeumban töltöttük, és 
minden percét élveztük. Újból szembesül-
hettünk a finnek hagyománytiszteletével, ami 
most az öltözködésükben nyilvánult meg, és 
láthattuk azt a büszkeséget, amelyet a sokszor 
maguk alkotta, szőtte, szabta varrta öltözet 
bemutatásakor éreztettek.

A napot Hannele, vendéglátónk vacsora meg-
hívása zárta, egy viking étterembe invitálta a 
magyarokat, ahol mézes sörrel és csodálatos 
húsos tállal búcsúzott tőlünk.

Az északi országnak megint egy újabb arcát: 
öltözet hagyományait ismerhettem meg, sok 
emberrel találkoztam, akik a nemzeti értékeket 
nagy becsben tartják és örülök, hogy újabb 
híveket szereztem nyelvrokonaink országának, 
népének! 

Hubert Erzsébet
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társával Paróczainé Simay Ildikóval, a Szövés 
lépésről-lépésre című könyvüket. 
Néhány éve fordult figyelme a gubaszövés 
irányába, tudományos igényű kutatásaival a 
mesterség múltjára építve ennek a gyapjú-
szövésnek a jövőjét is megalapozza. Az általa 
alapított Gubás Műhely szakmai vezetője (az 
alkotó közösség öt Hajdú-Bihar megyei gyap jú-
szövőt tömörít).

év műhelye díj

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2010-ben 
alapított díjával azt a tagszervezetét kívánja el-
ismerni, amely a legautentikusabban, kreatívan 
mutatja be egy vagy több mesterség munka-
folyamatát. A munkafolyamatok mellett meg-
jelennek a mustrák, a mesterség szerszámai és 
természetesen bevonják az érdeklődő közön séget is.

Ez évben az Év Műhelye díj megosztva kerül 
kiadásra.
2013-ban a fesztivál kiemelt témája a gyapjú 
volt, amelynek bemutatása a legjobban a Csillag-
virág, a Zala megyei és a Békés megyei Nép-
művészeti Egyesületnél valósult meg. 

A NESZ Szakmai bizottságainak elnökeinek 
döntése értelmében a 3 szervezet közül meg jele-
nése alapján az Év Műhelyének egyik díjazottja 
a Békés megyei Népművészeti Egyesület. 
A népi kézművesség egyes szakterületeinek 
bemutatásánál az Apáról-Fiúra Népművészeti 
és Kézműves Egyesület jeleskedett. Ők az Év 
Műhelyének második díjazottai. 

hagyományőrző díj

A paraszti kézműves kultúra továbbéltetőjét 
kívánja a Szövetség ezzel a kitüntetéssel el ismerni. 
Az év Hagyományőrző díjazottja Tankó Anna, 

az Iharos Népművészeti Egyesület tagja.

A Csángóföldi Gyimesközéplokon született 
1950-ben. A legnagyobb szakmai tudást, a 
bundák „lelkét” a gyimesfelsőloki Fikó Károlytól 
sajátította el.
Rendszeresen tart bemutatókat, játszóházat a 
Gyepűk Népe Alapítvány, az Iharos Népművészeti 
Egyesület és a Budaörsi Helytörténeti Gyűjtemény 
szervezésében. 
Előadója, oktatója a csíkszeredai Csíki Székely 
Múzeumnak és a gyimesközéploki Tarisznyás 
Márton Múzeumnak is. 
Fontos feladatának tekinti, hogy továbbadja 
Gyimesben a bundavarrás művészetét, hiszen 
leginkább eredeti környezetében él tovább 
hitelesen bármilyen hagyomány.
Eddig elkészített, saját tervezésű csángós bundái 
kivétel nélkül ”A” kategóriás zsűriszámmal 
rendelkeznek.

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége 1994-ben 
Király Zsiga-díjat alapított a népi kis-
mesterségek kiemelkedő műveléséért, illetve a 
népművészeti mozgalomban végzett közösségi 
tevékenységért. 

Tisztelt Vendégek! Kedves Mesterek! 

A Mesterségek Ünnepének hagyománya, hogy 
évről-évre ezen alkalommal adjuk át a Nép mű-
vészeti Egyesületek Szövetségének elismeréseit, 
amely öröm az adományozónak és öröm 
azoknak, akik kapják, hiszen hosszú évek szor-
galmas, kitartó munkájának eredménye az 
elismerés. 
Szövetségünk az évek alatt folyamatosan bő ví-
tette a kitűntetések körét, − Év Ifjú Mestere, Év 
Mestere, Év Műhelye, Hagyományőrző, Király 
Zsiga, Aranykoszorú díj − mégis úgy érezzük, 
hogy ez kevés. 

A tagszervezeteinkbe tömörült 4000 népi kéz-
műves közül sokkal többen megérdemelnék a 
paraszti kézműves kultúra megőrzésért, tovább-
éltetésért végzett értékmentő és értékteremtő 
munkájuk elismerését

év ifjú mestere

Hagyomány, hogy minden évben egy fiatal 
alkotót tüntetünk ki, aki eddigi tevékenysége 
alapján méltó arra, hogy e kitüntető cím 
tulajdonosa legyen.
2013-ban az Év Ifjú Mestere Farkasné Túri Enikő, 
nemezkészítő, a Somogy megyei Nép művészeti 
Egyesület tagja. 
 

1977-ben született Zentán, a Vajdaságban. A népi 
kultúra kisiskolás kora óta élete szerves része. 
Számos hagyományápoló tábor résztvevőjeként 
a népzene és néptánc is egyre közelebb került 
hozzá. Szakmát szerzett a Nádudvari Népi 
Kismesterségek Szakiskolájában textilműves − 
nemezkészítő szakon. 2010-ben elnyerte a 
Nép művészet Ifjú Mestere címet a tárgyalkotó 
népművész nemezkészítő kategóriában. 
Mintáit ösztönösen alakítja, formálja, de mindig 
egy ősi, tiszta mintavilággal rendelkező tárgyból 
indul ki. Sokszor merítkezik, úgy a református 
mennyezetkazetták mintakincséből, mint a régi 
kályhacsempékből, hímzésekből, fara gá sokból.

év mestere díj

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által 
alapított díj, amely a szakmák meghatározó 
egyéniségeit illetik, közülük is az adott év 
Mesterségek Ünnepén legjobban szereplőjét.
Az Év Mestere 2013-ban Dezsőné Borbély 

Emma, gubaszövő, a Hajdú-Bihar megyei Nép-
művészeti Egyesület tagja.

A nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerezte 
földrajz-rajz szakos tanári diplomáját.
Debrecenben a Kölcsey Művelődési Központ 
által szervezett szövőműhely munkájába kap-
csolódott be, ahol Horváth Imréné ismertette 
meg a szövés mesterség rejtelmeivel. Szülő-
városában Hajdúszoboszlón, Gyapjúsház el-
nevezéssel működteti alkotóházát, a város 
múzeumában is láthatók alkotásai. 
A Népművészeti Egyesület tagjaként a debreceni 
Tímárházban oktat, mint szakvezető tanár, a 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő-
iskola hallgatóit is tanítja.
Tapasztalataira építve jelentette meg szövő-

DíjátadásDíjátadásDíjá tadá s
elhangzott a mesterségek ünnepén, 2013. augusztus 19-én
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az év király zsiga díjazottjai:

Ízer Istvánné − a Heves megyei Népművészeti 
Egyesület tagja
1940-ben született Demjénben. 1973-óta vezeti 
a településen működő hímző szakkört. A demjéni 
szakkör 40 éve működik folyamatosan. Példa-
értékű közösség.
Hímző tanfolyamon neves szakemberektől 
megtanulta a Kárpát-medence tájegységeinek 
hímzéseit, az itt szerzett  sikeres záróvizsgával 
„C” kategóriájú működési engedélyt kapott. 
Ismereteit az évente megrendezésre kerülő nyári 
népművészeti alkotó táborokban gyarapította. 
Ízer Istvánné fiatalokat meghazudtoló akti vi-
tással végzi sokrétű feladatait, évtizedek óta 
aktív tagja a Heves megyei Népművészeti 
Egyesületnek. 2008-tól a Népi Iparművész cím 
birtokosa, 2010-ben az Országos Kis Jankó 
Bori Hímző Pályázaton külön díjban részesült, 
valamint az Országos Népművészeti Kiállításon 
Bronz Oklevéllel ismerték el munkáját.

Csupor István − a Dr. Kresz Mária Alapítvány 
alapító tagja
Az ELTE BTK néprajz szakán végzett 1989-ben, 
fő kutatási területe a népi kerámia, népi 

vallásosság, végzett fazekas. 1983-tól dolgozik   
a Néprajzi Múzeumban, jelenleg a múzeum 
Kerámia gyűjteményét vezeti. A Dr. Kresz Mária 
alapítvány egyik alapító tagja, amely 1992 óta 
működik Budapesten. rendszeresen tart néprajzi 
előadásokat az alapítvány államilag elismert 
képzésein, egyéb programjain. Az alapítványon 
kívül az ELTE néprajz és kulturális antro-
pológia tanszékén tart kurzusokat, és gyakran 
hívják előadónak más képzőhelyek, neves 
aukciós házak is. A tanításon kívül szakértőként 
is részt vesz a népi kézműves szakmákat, 
különös tekintettel a fazekas szakmát érintő 
stratégiák, szakmai követelményrendszerek 
kialakításában. Több néprajzzal foglalkozó 
társadalmi és civil szervezet tagja, vezető 
tisztségviselője, számos könyv, cikk szerzője.    
A Népi Iparművészeti Tanács Elnöke.

Horváth Ágota, a Kézművesek Baranyai Egye-
sületének elnöke.
Horváth Ágota 1978-ban Mezőtúron végzett 
fazekasként. Munkájára jellemző, hogy mindent 
hagyományos technikával készít. 33 éve dolgozik 
mostani műhelyében, számos önálló kiállítást 
tudhat maga mögött itthon, és határainkon túl is. 

1998-ban 29 kézművessel létrehozta a Kéz mű-
vesek Baranyai Egyesületét, melynek elnöke. 
Később „Néprajzi délutánok” néven ingyenes 
előadássorozatot szervezett, valamint a 2000-ben 
megnyílt a Tojásmúzeum ügyvezető igazgatója 
és létrehozója volt. 2010-ben Egyesületével 
megalapította a CUHÁRÉ Közösségi és Al ko-
tó házat. Önzetlen közösségi tevékenységének 
honorálásaképpen 2003-ban a Magyar Kultúra 
Apródja, majd 2007-től a Magyar Kultúra 
Lovagja lett.

Félegyházi Józsefné − a Magyar Csipkekészítők 
Egyesületének tagja
1947-ben született Nagykállóban. A csipke-
veréssel 2002-ben ismerkedett meg, majd 
elvégezte a csipkekészítő iskolát. Mai napig 
mindent megtesz, hogy szakmailag tovább 
fejlődjön, tudását másoknak is átadja, oktat, 
bemutatókat, foglalkozásokat tart. Rendez-
vényeket, kiállításokat szervez. 2009-ben Nagy-
kanizsán a Népművészeti Kiállításon első díjat 
kapott. 2011-ben Ámos Imre-díjban részesült 
csipkés tevékenységéért. 2002-től a Magyar 
Csipkekészítők Egyesületének tagja, 2006-tól 
vezetőségi tag. 2005-től országos csipkés talál-

kozókat szervez Nagykállóban. Gyermek és 
felnőtt csipkeverő szakköröket vezet, nagy 
hangsúlyt fektetve az utánpótlás nevelésre.

Fazekas Ottóné − a Komárom-Esztergom megyei 
Népművészeti Egyesület tagja
Az 1983-ban indított szövőszakkör oszlopos 
tagjaként ismerkedett meg a szövéssel. Munkái 
számtalan csoportos kiállításon szerepeltek. 
Szövőtudását rendszeresen gyermek foglalko zá-
sokon adta át az ifjúságnak. További ismereteket 
szerzett a gyapjúszövésben és 1988-ban „C” 
kategóriás szövő-szakkörvezetői működési en-
gedélyt kapott. 1983 óta tagja az egyesületnek. 
Az egyesület rendezvényein szervezőként, aktív 
alkotóként egyaránt részt vesz. Számtalan 
gyermekfoglalkozást tartott és tart, minden 
évben foglalkozásvezetője a komáromi Kreatív 
gyermektábornak, rendszeres meghívott részt-
vevője a falunapoknak. Munkáját 1977-ben a 
minisztérium „KIVÁLÓ DOLGOZÓ” címmel 
ismerte el.

aranykoszorú díj

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége 1999-ben 
életműdíjat alapított, Aranykoszorú névvel.    
E díjat minden évben olyan tag kaphatja meg, 
aki hosszú évtizedeken keresztül kiemelkedő 
munkát végzett a magyar népművészetért.

Az év díjazottja Szabó István, a Veszprém 
megyei Népművészeti Egyesület tagja.
1951-ben született Kislődön. Gyermekkora óta 
farag, kutatja a Bakony és Balaton fa fara gása i-
nak motívumait. 1964-től aktív, országos és 
egyéb hazai kiállításokon vesz részt. 1981-ben 
Nemzetközi Népművészeti Szaktáborba beadott 
munkái közül hármat a Tokiói világkiállításra 
küldtek el. 1982-től alapító tagja az egye-
sületnek. Kiváló népművészeti oktató és nevelő 
munkájáért kapott oklevelet a Magyar Úttörők 
Szövetségétől. 1999-ben Hollandia egyik Waldorf 
Iskolájában állandó magyar kiállítást hozott 
létre a Bakony és a Balaton fafaragásaiból – ifjú 
tanítványok munkáiból. 2006-ban megalakította 
a Bakonybéli faragócsoportot. 
Szabó István egész életét a népi faragó kultúra 
megőrzésének, kutatásának, ápolásának és leg-
főképp tudása továbbadásának szentelte. 

Ez alkalommal szeretnénk köszönteni az 
augusztus 20. alkalmából a Népművészet 
Mestere és a Népművészet Ifjú Mestere díjjal 
kitüntetett tárgyalkotókat.

A népművészet mestere díjban részesült
Bagdi Lajosné Matkó Mária debreceni hímző, 
népi iparművész,
Dobiné Vass Júlia nádudvari fazekas,
Hajda György Zsigmond cserkúti faműves-
restaurátor, népi iparművészt,
Haris Mária budapesti szövő, népi iparművész, 
Kovács Szabolcs mezőkövesdi festettbútor-készítő

A népművészet ifjú mestere díjban részesült 
Csíkné Bardon Réka, csuhéfonó népi ipar-
művész,
Forgács Gyöngyi Imola, vesszőfonó népi ipar-
művész,
Gajdics Krisztián, bőrműves népi iparművész,
Győri Balázs, bútorkészítő népi iparművész.

Gratulálunk a díjazottaknak!
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Noha a Mesterség és Művészet olvasóinak nem 
kell bemutatni Dezsőné Borbély Emma népi 
iparművészt, aki országosan ismert mestere a 
gyapjúszövésnek, mégis először a kezdetekről 
kérdeznénk. Honnan indult a pályája, mikor 
ismerkedett meg közelebbről a népművészettel, a 
népi kultúrával? 

A tanárképző főiskola elvégzése után, 1974-ben 
szülővárosomban, Hajdúszoboszlón kezdtem 
tanítani. Földrajz-rajz szakos lévén mindkét 
tantárgyat tanítottam. A gyakorló tanításon 
ismerkedtem meg a város legjobb rajztanárával, 
Fekete Borbálával. Az ő támogatásával jutottam 
el Debrecenbe, a Rajztanári Stúdióba, ahol kiváló 
rajztanárok és művészek oktattak. A vizuális 
kultúra szerteágazó területébe belefért a textil-
készítés, a szövés is. Előbb iparművészeti jel-
leggel, de később parasztszövőszékek vásár lá sával 
a Megyei Művelődési Központ szervezésében 
már a régi, hagyományos szövésmódokat, tech ni-
kákat tanultuk egyik rajztanár kollegánk, Horváth 
Imréné segítségével. A Magyar Művelődési 

Intézet is ekkor indította be a népi szövés 
alapfokú tanfolyamát, amelybe mi debreceniek 
is bekapcsolódtunk, 1979 táján. 

Szülővárosában Hajdúszoboszlón, Gyapjúsház el-
ne vezéssel működteti alkotóházát, és a város 
múzeumában is láthatók az alkotásai. Magától adódik 
a kérdés, hogy mit jelen Önnek a szűkebb pátria? 
És az is, hogy onnan merre ágazott el az útja? 

A családom hajdúszoboszlói, közülük nagyon 
kevesen hagyták el a várost. Én is azok közé 
tartozom, akik nagyon szeretik Szoboszlót. A férjem 
révén Debrecenbe kerültem, de a mai napig is 
itthonról haza megyek. A gyógyfürdő is közre-
játszik ebben, hiszen ezer szállal kötődök hozzá. 
Szoboszlón sok ismert népművész él, és nagyon 
jó kapcsolat van közöttünk. A Gyapjúsházam 
pedig nagyon jó találkahely, tábor, program 
lehetőség. (A házról bővebb információ: 
www.gyapjushaz.hu)
Debrecen a lakhelyem. Megszerettem ezt a nagy-
várost is. Nagyon jó munkahelyeim voltak, 

remek kollegákkal. Nagyon sok jó barát, 
ismerős vesz körül. 

Hogyan jutott arra a gondolatra, hogy egy mára 
meglehetősen elfeledett ruhadarab, a guba készítését, 
a gubaszövést válassza? Szerepe lehet ebben mind-
két városának, Debrecennek és Hajdúszoboszlónak, 
hiszen a gubakészítésnek nagy hagyományai vannak 
mindkettőben? 

Tudtommal Hajdúszoboszlón nem készítettek 
gubát, de hordták, hiszen a Hajdúság nép mű-
vészete kiállításon is látható egy guba, amelyet 
nem is túl régen gyűjtöttek.
A debreceni guba viszont nagy hírnévre tett szert, 
melyre a debreceni gubások nagyon büszkék is 
voltak. „Meg is érdemelte, mert az valóságos 
művészet volt, és nagy szakértelmet követelt, de 
idő is kellett hozzá és igen-igen nagy türelem.” − 
írta Harsányi Imre az utolsó gubásmester.

Mikor és hogyan jött a gondolat a guba 
szövésére? Erre nem tudok pontos választ adni, 
illetve több gondolatból alakult ki.
A gubát már ismertük, hiszen Gyókos Györgyi 
néni is szőtte, sőt én is szőttem még kezdő 
szövőként egyet. Én azonban egy kicsit többet 
akartam tudni róla.
A Déri Múzeum régi kiállításán egy gubás 
műhelyt is bemutattak, melyet én többször is 
megnéztem, amikor már szőttem. Igazi deb re-
ceni gubát még akkor nem sokat láttam. 
A Hortobágyon nagyon sokszor jártam, nagyon 
jó a kapcsolatom a Nemzeti Parkkal. Voltunk 
velük – Paróczainé Simay Ildikóval – Francia-
országban egy „birkanapon”, ahová a rackákat 
is hozták. Az ottani élmények, tapasztalatok, és 
a gyapjúhoz való hozzájutás már érlelte a 
gondolatot, hogy valamit kellene ezzel kezdeni. 
Az országos pályázatokon sokszor volt viselet-
hez kötődő pályázat. Jártuk a múzeumot, 
gyűjtöttük az irodalmat, képeket, rajzokat, hogy 
pályázni tudjunk. A mi debreceni, hajdúsági 
viseletünkben viszont nem találtunk gyapjúból 
szövött jellegzetes öltözéket, a gubát itt nem 
sok szakirodalom emlegeti. 

A Népművészeti Egyesületünk vezetősége pá-
lyá zatot készült írni, de „mi legyen a téma?” 
kérdezték tőlem. Én rávágtam legyen a guba! 
Megterveztem a programot, kutatási tervet, 
mű helymunkát. A pályázatot megnyertük, a 
gubát kutatni, készíteni kellett. 
Debrecenben öt társával együtt létrehozta a Gubás 
Műhelyt. Milyen program alapján szerveződött 
ez a munkaközösség? 

A pályázatban leírt programmal kezdődött, 
amire természetesen pénzt is kaptunk. Hét-
végeken a Gyapjúsházban jöttünk össze. Célunk 
volt a debreceni guba megismerése, mai viseletté 
való alakítása. Kezdetben többen, talán 10-en 
voltunk, de különböző dolgok miatt (főleg 
betegség) kimaradtak, így maradtunk öten. 
A pályázatnak vége volt, de mi együtt maradtunk, 
hiszen egy nagyon jó baráti társasággá váltunk 
és nagyon szeretünk együtt dolgozni. Nyáron 
tábort szervezünk magunknak, ezek a tovább-
képzések. Tervezések, próbák, gubák össze-
állítása, alapanyag előkészítése a program, de 
beletartozik a finom ételek készítése is. 
Természetesen, ami a gubához illik, azt főzzük, 
talán lesz egy receptes könyvünk is majd ebből. 

Év MestereÉv MestereDez sőné  Borbé l y  Emma
gubaszövő, az év mestere idei kitüntetettje
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Lassan már gubás baráti társaságunk is lesz, 
akik szívesen vannak együtt velünk és segítenek 
mindenben.  

Mi a gubaszövés fortélya? Voltaképpen hogyan 
írható le a gubának nevezett népi viselet? Mikor 
válik általánossá ez a viselet a paraszti öltöz-
ködésben? Milyen változatai vannak, és függ-e 
tájaktól, vagy egyéb tényezőktől? 

„A guba tiszta magyar juh gyapjából készült 
oly felső ruhadarab, melyet az emberi lele-
ményesség talált ki és készített el a saját testi 
épségének és egészségének védelmére, az idő 
viszontagságai ellen.” – így írta le Harsányi Imre 
gubásmester 1939-ben. Ez a mára is vonatkozhat. 
A guba a 18. század elején már a Tiszántúl 
kedvelt öltözéke volt. A század közepétől több 
mint 100 esztendőn át a fürtös guba volt a 
legkedveltebb az Alföldön. 1770-ben Debre-
cenben 350 gubacsapó szőtte a gubaposztót, sőt 
a legényeknek már vándorolni sem kellett, mivel 
„sehol másutt a birodalomban nem tanul hat nak 
többet, mint Debrecenben.” A guba viselete 
tájanként, városonként változott. Nagykárolyban 
sötétszürke gubát szőttek, Szatmáron fehér 

M   m31

gubát, és rövidet. Van olyan hely, ahol a 
szűcsök által lenyírt gyapjút is beleszőtték, 
Debrecenben ez tilos volt, csak a tiszta, új 
gyapjút használhatták. Van olyan is, ahol arra 
törekedtek, hogy minél olcsóbb legyen.

Hogyan kezdi el a munkát? Milyen céllal vág bele 
egy-egy újabb viselet elkészítésébe?

Az ötletek rajzolgatásával, gyűjtögetésével 
kezdem. Néha egy-egy kirakatban látott kabát, 
vagy divatlapban látott öltözék ad inspirációt. 
Ezt megrajzolgatom a kis jegyzetfüzetemben. 
Az alapanyag gyűjtése a másik legfontosabb a 
szövés megkezdéséhez. Minőség, mennyiség, 
színek megválasztása is nagyon fontos a 
tervezéshez. Már elég sok gyapjúfonalat össze-
gyűjtöttem a guba szövéséhez, de még mindig 
látok, találok újabbakat egy-egy új fazonhoz, 
formához. A kiegészítők megtervezése is fontos. 
Mi a divat, hogyan tudjuk ma viselni ezeket a 
kabátkákat, esetleg egy régi hagyományos 
kiegészítővel. Ilyen például a muff, amit ma is 
nagyon használhatónak találok. Még elegán-
sabbá tehetjük egy kalappal, sállal. 

Milyen gondolat vezette Paróczainé Simay Ildikóval, 
hogy a Szövés lépésről-lépésre című könyvüket olvasó 
asztalára tegyék? 

Könyvünk 2000-ben jelent meg a Debreceni 
Pedagógiai Intézet gondozásában. Úgy gondoltuk, 
hogy a sok éves tapasztalatot a tanításban, a 
szövésben mindenképpen le kell írni, hogy 
másoknak segítsünk e kézműves mesterség meg-
tanításában, úgy, hogy a tanítványok örömüket 
leljék a munkálkodásban. A legegyszerűbb 
módszereket, anyagokat, legolcsóbb eszközöket 
vettük elő a tanításhoz, hiszen a pénz az 
oktatásra mindig kevés.

Az idei Mesterségek Ünnepének kiemelt tárgy-
alkotó témája volt a gubaszövés. Hogyan fogadta 
Önöket a nagyközönség? Milyen tapasztalatokat 
szereztek?

Nagyon örülünk, hogy ott lehettünk a Mester-
ségek Ünnepén! Már két évvel ezelőtt is azt 
tapasztaltuk, hogy tetszik a látogatóknak az, 
amit csinálunk, ahogyan csináljuk. Akkor csak 
hallgattuk a véleményeket és örültünk a dicsérő 
szavaknak. Most hoztuk a vendégkönyvünket is. 

Örömmel olvasgatjuk a beírt véleményeket a 
világ minden tájáról, angolul, finnül, arabul, 
németül. Van, aki azt kérdezte, hogy puli 
szőréből lehetne-e szőni, mert Ausztráliából 
jött és ott nagyon sok a puli kutya, aminek 
hasonló a szőre, mint a rackának. 
Néhány bejegyzés a vendégkönyvünkből: 
„Soha nem láttam, ilyen különleges, a népi 
motívumokat, a gyapjút a mai kor igényeihez 
igazító kollekciót, bizony nem egy darabot 
szívesen hordanék!”
„Gratulálok! Míves, praktikus, esztétikus, fan-
tasz tikus! Tisztelet érte!”
„Guba a gubához, magyarokat is a gubához. 
Isten tartsa meg ennek a régi mesterségnek a 
mai művészi őrzőit!
„Dank das Sie die altem Traditionen mit das 
Moderne verbinden. Wunderschöne Produkte!! 
Alles Gute!”

Dalmáth Lajos
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Kedves Ágota, rövid ismeretségünk óta (2001-ben 
találkoztunk először) folyamatosan ontod magadból 
az ötleteket, a terveket, fejed és lelked meg való-
sításra váró gondolatokban gazdag. Bár nehéz ségek 
nélkül – amiben bőven van részed – túlságosan 
egyszerű lenne az életed, és lehet, hogy néha el is 
vagy keseredve, de olyan kitartó vagy, és lelkes, 
hogy már emiatt is csak tisztelettel tudok rád 
felnézni! Képes vagy magad köré gyűjteni azokat 
az embereket, akikkel ezeket a terveket együtt jól 
meg tudod valósítani, és akikkel örömmel lehet 
megélni a közös munka eredményét. Közösséget 
építesz és formálsz, miközben képes vagy külön, 
egy-egy emberre is odafigyelni, segíteni, előretolni, 
felnyalábolni, ha szüksége van rá. Karcagi gyöke-
rekkel, mezőtúri fazekas végzettséggel Pécsett, a 
Kispostavölgyben élsz több mint 30 éve, mégis 
szoros kapcsolatban állsz sok fazekassal az ország 
más részéből.

Kérlek, röviden sorold fel az elmúlt évek 
történéseit!

Már gyerekkoromban is akkor voltam boldog, 
ha csapatban játszhattam, volt egy „Panta” 
nevű kis baráti társaságunk, máig tartjuk 
sokakkal a kapcsolatot. De nagyon szerettem 
mindig egyedül is lenni. A saját tempómban, 
gondolataimmal, érzéseimmel. A kiteljesedés 
mégis csapatban jön mindig.
1981-től dolgozom egyedül saját műhelyemben, 
ahová Mezőtúrról kerültem egy nagy korongos 
műhelyből, ahol egymás mellett sok korong 
forgott egyszerre.
Nem volt nálam boldogabb fiatal fazekas azt 
hiszem, amikor kész lett a család présházában a 
műhelyem. Aztán jött egyszer csak a vágy arra, 
hogy össze kellene fogni. De ezt megelőzte az 
az élmény, hogy Dr. Andrásfalvy Bertalan egy 
Guzsalyas nevű társaságba szervezett minket, a 
Baranyában élő kézműveseket. Tagja lettem a 
Fiatal Népművészek Stúdiójának is, ám amikor 
Berci bácsi már nem dolgozott a Janus Pannonius 
Múzeum Néprajzi Osztályának élén, ennek a 
Guzsalyasnak sem lett igazi gazdája. Volt ugyan 
egy egyesület, ami utódszerűen megalakult, de 

sokunkat oda nem vettek be – az okát máig 
nem tudjuk miért. Ezért jött létre 1998-ban a 
Kézművesek Baranyai Egyesülete Zengő vár-
konyban. Nem kis meglepetésemre, de azért 
izgalommal teli örömömre, engem kértek fel 
az egyesület vezetésére, amit azóta többször 
megerősítettek, így a kezdetektől én vagyok az 
elnöke a most 39 főből álló „csapatnak”.
A Zengővárkonyi tájház lett első otthonunk, 
ahol 5 évet töltöttünk összesen és oroszlánrészt 
vállaltunk a pajtában létrehozott tojásgyűjtemény 
megnyitásában is. 10 sikeres nagyrendezvényt 
és sok-sok programot követően csalódottan 
jöttünk el onnét. Sok keserűség volt akkor 
bennünk, bennem, mert hihetetlen dolgokat 
kellett elszenvednünk, ám mára már hálát 
érzek azért, hogy más útirányt kényszerültünk 
választani.

Király Zsiga-díjKirály Zsiga-díj
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2003-ban Pécsre, a kertembe tettük át hivatalosan 
székhelyünket. A város peremkerületében van 
az én fazekas műhelyem, aminek csak a kertje 
olyan nagy, hogy ott rendezvényeket tart-
hattunk, de egészen 2010-ig kiváló helyszínéül 
szolgált a már hagyományosan megrendezett 
Aprómarok gyereknapjainknak s aztán a diófáim 
árnyékába álmodott Kispostavölgyi Néprajzi 
Délután nevet kapó hangulatos előadás soroza-
tunknak is.

Aztán egy bátor gondolattól vezérelve kérvényt 
adtam be a Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mány zatához, azzal a vággyal, hogy a rég 
megüresedett és használaton kívüli iskola 
épületében egy kulturális házat hozhassunk 
létre. Szerencsére sikerrel jártunk és 10 évre 
megkaptuk az épületet haszonkölcsöni szerző-
déssel, majd az önkormányzat közművelődési 
megállapodást is kötött velünk öt évre.
A ház romos volt, de mi láttunk benne fan-

táziát, lehetőséget. Azt mindenképpen tudtuk, 
hogy annál mindenképpen jobb lesz, mint 
amikor minden rendezvényünk előtt az eget 
kémleltük és imádkoztunk, hogy nehogy egy 
eső meghiúsítsa azt.
Többen óvtak ettől az újabb nagy vállalástól, 
bár azt hiszem ők sem sejtették, hogy itt sem 
lesz minden olyan „rózsaszín”, mint amilyenek 
a terveink voltak. Az egyesület lelkesebbik 
felével nagy lendülettel kezdtünk bele a mun-

Hor vá th  Ágo ta
fazekas, a magyar kultúra lovagja, király zsiga-díj (2013)
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kába és Cuháré Közösségi és Alkotóház néven 
2010 novemberében felavattuk közösségi ott-
ho nunkat. A név édesanyám ötlete volt, 
miközben keresgettünk jól megjegyezhető, 
mással össze nem téveszthető, és céljainkat 
hűen tükröző nevet neki. A cuháré egy alföldi 
szó – mi onnan költöztünk Pécsre 1972-ben – s 
pontosan azt a féle összejövetelt fedi, ami-
lyeneket mi ide terveztünk. Együtt lenni, 

„csak úgy”, az együttlét kedvéért, barátságban, 
szeretetben, minden érdek, minden haszon-
szerzési szándék nélkül. A mi összejöveteleink a 
kezdetektől mostanáig ingyenesek, ugyanebben 
a szellemben.
Nyolcadik éve szerkesztek egy helyi kis újságot, 
a Postavölgyi Hírharangot, amit 500 postaládába 
juttatnak el a helybéli gyerekpostásaink. Ebben 
a kis szócsőben adtam hírt a ház megnyitójáról 

és legnagyobb meglepetésünkre nem fértek be 
az emberek a régi egy tantermes 1-4. osztályos 
iskolába. Kértem, hogy hozzon mindenki egy 
könyvet ajánlással a Cuháré Könyvtár meg ala-
pításához és láss csodát 300-nál több, szebbnél 
szebb kötet került az első polcunkra már aznap.
Ez nagy lendületet adott és jöhetett a Mikulás, 
amikor ajándékcsomagokkal leptük meg a 
gyerekeket, akik szép műsorral kedveskedtek 
ezért. Volt, aki muzsikált, volt versmondónk, s 
olyan, aki dalolt.
Amint kitavaszodott, meghirdettük a Posta-
völgyi bor, pálinka és szörpversenyt, amire igazi 
borlovagot hívtunk zsűrinek, de a szörpöket a 
gyerekek „bírálták”. Sorakoztak a nedűk, s a 
nevezők díszes oklevélben és általunk készített 
díjakban részesülhettek.
Nyáron pedig három napos Kemencés álmok 
rendezvényt hirdettünk, amikorra megépült a 
saját kemencénk is az udvaron és a színpadunk 
is kész lett. Sült a kenyérlángos, az áldásra váró 
kenyér és igazi ünnepet csináltunk az életet 
jelentő kenyérnek. Előadókat hívtunk, akik a 
búzáról, a magyar termőföldről, a kenyérről 
szóltak és kóstoltattuk az igazi lángost, kenyeret 
mindenkivel. A kertben, a nézőtéren, illatos C
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szalmabálákon ültünk, amit egyik tagunk saját 
búzatábláján kötött és adományozott nekünk. 
A gyerekeknek ugrálót raktunk össze a bálákból, 
esténként koncert, táncház tette fel a pontot az i-re.
Azóta minden évben van ilyen rendezvényünk, 
már éppen a negyediken gondolkodunk.
Hetente kézműves szakkörre várjuk a gyere-
keket és a felnőtteket, katalogizáljuk az azóta 
több ezer kötetesre duzzadt könyvtárunkat.    
A helyi gyerekek egy csoportja lelkesen segít 
ebben. 2012-ben 15 házhoz mentünk 11 fővel 
betlehemezni, hagyományt teremtő céllal.
Vég nélkül tudnám mesélni a dolgokat a 
gyerekléptékű igazi fazekaskorongunktól, a 
koraszülött babáknak kötött pici sapkák 
készítésén át, rengeteg élményünk van.
Ez hát az egyesületi élet.

1999-ben felvételt nyertünk a Népművészeti 
Egyesületek Szövetségébe. Ez adott lehetőséget 
arra, hogy 2001-től egyik szerkesztője lehessek 
a Mesterség és Művészet folyóiratnak, ahol azóta 
is változatlan összetételű szerkesztőségben írhatok 
a kézművesekről, a kézműveseknek. Ez egyik 
legnagyobb ajándéka életemnek, mert sok 
olyan ismeretségre tehettem szert, olyan mes-

terekkel hozott össze a sors, akikkel tán más-
hogyan sosem találkozhattam volna. Hálás 
vagyok a szerkesztőségünk csapatáért, az egy-
más iránt érzett tiszteletteljes szeretetért, ami 
igen nagy kincs nekem.

Nagy boldogság és megtiszteltetés volt, amikor 
a fazekas szakma beválasztott az öt tagú 

Országos Fazekas Szakmai Bizottságba. Gondol-
kodtam, mit tehetek én valami olyasmit, 
amivel hasznosat nyújthatnék a kollégáknak. 
Kigondoltam, és azóta is szerkesztem és 
interneten terjesztem a Gerencsér Hírhozó 
szakmai „szócsövet”, amiben örömökről, 
bánatokról, pályázatokról, lehetőségekről adok 
hírt a fazekasoknak.

2012-ben igazi öröm ért. 
Fiatal fazekasként nagyon sajnáltam, hogy a 
korábbi gyakorlattal ellentétben Magyar or szá-
gon már nem volt szokás a fazekas segédek 
műhelyről műhelyre való vándorlása. Inas 
koromban én magam nem vágytam jobban 
semmire, mint bekukkantani más fazekas 
mesterekhez. Úgy gondoltam, ha én már ki is 

öregedtem ebből, mégis érdemes újra létre-
hozni, ezért kigondoltam egy Vándorló fazekas 
segédek pályázatot, mely ötletemet a fazekas 
bizottság többi tagja is támogatott és meg-
valósulhatott úgy, hogy már úton van az első 
„vándor” Csizmadia Katalin, ózdi fazekas 
segéd.

Honnan veszed ezt a rengeteg energiát? És hogy 
marad időd a saját munkádra? (Női) fazekasként 
saját magadat tartod el és emellett idős szüleidről 
is gondoskodsz. Gyakran éjszakánként az internet 
segítségével levelezünk, szóval túl sokat nem alszol.

Azt gondolom, egyfelől alaptermészetem ez a 
lelkesedés. Aztán pedig kapom kívülről, egy-
egy mosolyból, boldog gyerekektől, akiknek 
örömöt szerezhetünk. Ilyesmikből töltekezem.
Néha elégedetlen vagyok magammal, mert 
sokkal többet tűzök ki feladatul, mint amire 
erőmből futja, de most ahogyan így felsoroltál 
néhány dolgot, magam is elcsodálkoztam. Kö-
szönöm Neked, hogy rávilágítottál. 
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Keveset alszom igen, mert írni például éjjel 
tudok a legjobban, amikor nem cseng a telefon, 
mennem sem kell sehová, olyankor tudok 
elmerülni a gondolataimban. Szerintem, min-
den kinek annyi mindenre van ereje, ideje, 
amennyit fontosnak érez. Aztán vagy kap 
hozzá erőt odafentről, vagy nem. Számomra 
ezek jelentik a sok energia forrását.

Ennyi év közösségi szervezéssel a hátad mögött, 
mi volt a legnehezebb és a legörömtelibb pillanat 
az elképzelések megvalósítása során?

Sokszor voltam már olyan nagyon elkeseredett 
pillanatban, hogy még az is eszembe jutott, kár 
volt ebbe az egészbe belefognom. A leg nehe-
zebb a zengővárkonyi csalódás volt, mert ott 
annyi sok rossz ért, hogy sajnos cukorbetegség 
lett a vége. Csak azt hittem, hogy én mindent 
bírok és állok, aztán a szervezetem mégis 
másként gondolta.
Már tudom, ennyit nem ért meg az egész, hogy 
életem végéig emlékezzem arra, hogy túl 
nagyot vállaltam, hogy nem láttam meg 
időben: a harc helyett odébb kell állni. 
Örömteli nagyon sok volt.

Ha nagyon boldog vagyok, kiszárad a szám. 
Ilyen pillanat volt, amikor kihirdethettem az 
első nyertes vándor fazekast. Nagyon felemelő 
érzés volt, akkor azt éreztem, hogy valami jó az 
én ötletemből született és sikerült.

Mire vagy a legbüszkébb? És mit csinálnál mást 
utólag?

Büszke vagyok, hogy megvalósíthattam a gyerek-
koromban kigondolt álmaimat. No jó, egy 
részét… Határozott elképzelésem volt még a 
házról is, ahol élni szerettem volna. Nemrég 
tudatosult bennem, hogy teljesen olyan a 
környezetem, mint az az álombéli ház volt. 
Büszke vagyok a makacs kitartásomra, hogy 
amit elképzelek, kigondolok, azt tűzön-vízen 
át megvalósítom.
Egyvalami van, ami nem lett úgy, ahogyan 
„álmodtam”. Sok-sok gyereket képzeltem ma-
gam nak. Ehelyett másokét szeretem, gyönyör-
ködöm bennük és elfogadtam, hogy nekem ezt 
adta feladatul az Úr, mostanára megbékéltem e 
tekintetben is.

Már említetted a vándorló fazekas pályázatot, 
aminek megvalósításához közösen fogtatok össze, 
hogy fiatal, tehetséges fazekasok útját egyen-
gessétek, hiszen igazi mestereknél tanulhatnak, és 
a technikai fortélyok eltanulása mellett kosztot és 
kvártélyt is kapnak a szerencsés „inasok”. Lezárult 
a 2. évre szóló jelentkezés. Mi a tapasztalat? 
Hogyan fogadják a fiatalok ezt a lehetőséget és 
hogyan viszonyulnak a mesterek ehhez a 
programhoz?

Jobb lett, mint reméltem. Kati még „vándorol”, 
nemrég volt épp’ nálam. Mindenütt úgy fogadták, 
mint családtagot. Ez nem csoda, mert az ügyes-
sége mellett nagyon szerethető ember. Tavaly 
öt pályázó volt, most eddig hárman jelentkeztek 
nálam. Nem szomorkodom ezen, örülök inkább 
mindenkinek. Talán még minden fiatal faze-
kas hoz nem jutott el a hír, de nem is a 
mennyiség jelenti itt a sikert. Csodálatosak a 

befogadó mesterek is, tavaly 10 helyre mehetett 
az első nyertes. Idén lesz meglepetés is, amit 
csak az eredményhirdetésen árulok el.

Ha teljesíthetném egy kívánságodat, mi lenne az? 
(Aztán ígérem, megpróbálkozom vele).

Egészséget. Ha az megvolna, a többi már menne, 
mint eddig. 

Akkor megpróbállak szuggerálni Téged és a 
környezetedet is, mert tudom, idegesség és min-
den napos harc nélkül könnyebben elérhető és 
megtartható az áhított egészség. Újabb tervekről 
nem is kérdezlek, úgy is hallani fogunk róla. 
Kívánok hát a meglévőkhöz sok örömöt, támo-
gatót, kitartást, és mindenek előtt, jó sok egészséget!

Türk Timea
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Kirgizisztán, ez a hegyek birodalmában fekvő 
ország, melyet Ázsia Svájcának is neveznek, 
méltán viseli ezt a nevet. A több-ezer méteres 
hegyvonulatok – melyek az ország határainak 
vonalát is meghatározzák, Kína, Kazahsztán, 
Tadzsikisztán és Üzbegisztán felé – az év nagy 
részében hófehér bundába burkolózva törik 
meg az ég kékségét, és tükrözik a napfény 
vakító erejét. Az érintetlen természet szépsége 
ma is ugyanolyan erővel hat, mint évezredekkel 
ezelőtt, amikor a kelet-nyugati irányba induló 
karavánszerájok járták a Selyemút azon szakaszát, 
mely a mai Kirgizisztán területén haladt át.     
A Selyemút több, különböző irányú útvonal 
összefogó elnevezése, irányuk attól függött, hogy 
merre nem voltak ellenséges törzsek, mely 
terület biztosított élelmet, vizet maguk és állataik 
számára. Az út során nemcsak a természet vad 
erejével kellett megküzdeniük, hanem értékes 
áruik megszerzésére irányuló rablótámadá-
sokkal is. A hegyi ösvények – kerülgetve a 
veszélyes szakadékokat, hegyomlásokat és az 
elérhetetlenül magas sziklás csúcsokat – 
évszázadokon át vezették a kereskedők 

generációit a 8000 km-es út ezen szakaszán.    
A 7450 méteres hegycsúcsot megkímélte a 
karavánszerájok hosszú sora. A magas hegyi 
hágók helyett inkább a biztonságot adó völgyek 
felé igyekeztek, nem is önmaguk életének 
védelmében, sokkal inkább az általuk szállított 
értékes áruk biztonságos célba-juttatása érdekében. 
A karavánszerájok – a „Selyemút” elnevezés 
ellenére – nem csupán selymet szállítottak, bár 
kétségkívül ez volt az egyik legkeresettebb 
árucikk, hanem szatént, prémeket, porcelánt, 
szőrméket, gyapjút, pézsmát, ékszereket, rubint, 
igazgyöngyöt, drágaköveket egyaránt.

A fenyegető veszélyek elkerülése érdekében az 
út különböző szakaszain biztonságot nyújtó 
bástyák, erődítmények épültek, melyek az év-
századokon keresztül támadó természeti csapások 
és háborús pusztítások ellenére megőrizték 
magukat a jelenkor számára is. 
A több ezer kilométeren át ívelő utat kevés 
kereskedő járta teljes hosszában, az árucikkek 
cseréje számos közvetítő kezén át, a fontosabb 
oázisvárosok piacain bonyolódott, míg végül 
elért a nyugati világ nagyvárosaiba. 
A különböző népcsoportok kereskedői a hó na-
pokig tartó vonulásuk során értékes portékáik 
mellett kultúrájukat, mesterségbeli tudásukat, 
beszélt nyelvüket, hagyományaikat, népdalaikat, 
saját hitüket is magukkal vitték és adták át 
egymásnak. Ezzel a szellemi „cserekeres kede-
lemmel” tettek szert a már meglévő tudásuk mellé 
újabb ismeretekre, gazdagították nyelvismeretüket, 
fogadták el és tartották tiszteletben egymás hitét.
Minaret és mauzóleum maradványai bizo nyít-
ják az eltérő hitű kereskedők békés egymás 
melletti életét.

Kirgiz kézmuvesekKirgiz kézmuvesekKirg i z  k ézműve s ek  a  Savoya - i  t e ra s zon 
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Ez a sokszínű, ámde gyakran igen kemény élet 
erősítette meg a kirgiz embereket nyelvük és 
hitük megtartásában és könnyítette meg az 
újkori történelem földrajzi és etnikai problé-
máival járó nehézségek elviselését.
Kirgizisztán 5 millió lakosával 1990 óta független 
ország, saját nyelve, pénzneme, himnusza van. 
A kirgiz emberek jellegzetes ferde szemükkel, 
többnyire kék, vagy világos szemükkel, tiszta 
tekintetükkel, örökké mosolygós arcukkal és 
őszinte kedvességükkel könnyen eljutnak az 
európai ember szívéhez. Hagyományos nép-
viseletük fekete-fehér, gazdagon hímzett, növényi 
motívumokat ábrázoló mintákkal, a hozzá 
tartozó magas felépítésű fejrevalóval. A hajuk 
sötét vagy fekete, sima és nem ritka a 70-80 
cm-es hosszú hajkorona, amit az említett 
fejrevaló alatt a nők befonva viselnek. A férfiak 
jellegzetes ősi fejfedője a négy részből készült 
nemez sapka.

A középkor vége felé a tengeri kereskedelem 
élénkülésének köszönhetően a Selyemúton 
folyó kereskedelem jelentősége hanyatlásnak 
indult.

,,,,
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A szárazföldi kereskedelem virágkorának ha-
nyat lásával a kirgiz emberek más foglalkozással 
próbálták biztosítani a maguk és családjuk 
szükségleteit, így pásztorkodással, állattartással 
és ezek járulékos javaival, gyapjúfeldolgozással, 
nemezeléssel, szövéssel, bőrfeldolgozással, és 
hímzéssel keresték meg az anyagi javakat.

Az ország északi hegyeinek barlangjaiban fel-
fedezett több ezer éves barlangrajzok, valamint 
a hegyeken található óriás kövekre rajzolt, vagy 
vésett harci jelenetek, szarvas és más állatfigurák 
bizonyítják, hogy i. sz. előtt is éltek itt em-
berek, akik fejlett harcmodorral büsz kél kedtek. 
Ezeket a barlangrajzokat keltették életre a ma 
készült tárgyaikon, szőnyegeken, faliképeken, 
kerámia- és nemez tárgyaikon. Nem lettek 
hűt lenek a selyemhez sem, melyet nemezzel 
összedolgozva csodaszép sálakat készítettek a 
szivárvány minden színében.

Mindezt az évezredes tudást, tapasztalatot, küz-
delmes életet, élni akarást, génjeikbe ivó dott 
tehetséget adták át generációról-generációra és 
hozták most magukkal a Mesterségek Ünnepére. 
Portékáikban életre kel a múlt, legyen az 

selyem, nemez, bőr, hangszer, viselet, kerámia 
vagy ékszer. 
A 16 fős kirgiz kézműves csoport a Savoya-i 
teraszon kapott lehetőséget a bemutatkozásra, 
a magyar kézművesekkel való tapasztalatcserére 
és a látogatók érdeklődésének kielégítésére.

A látogatónak – aki augusztus 17-20. között 
találkozott velük, vagy egy-egy általuk készített 
tárgyat otthonába vitt – jusson eszébe mindaz, 
amit a fentiekben megtudott róluk.

Gyulay Mari 
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Valóságos reneszánsza lett a népviseleti minták 
újrahasznosításnak a ma divatvilágában. Katrics 
Krisztina is azok közé tartozik, akik fölélesztői és 
újraalkotói a népi mintakincsünknek, és új 
öltözködési kultúrát teremtettek Magyarországon. 
Sokan úgy tartják őt számon, mint a matyó 
motívum újraélesztőjét.

Először is, hogyan született meg a tervezői gondolat, 
hogy népi mintákat használjon díszítőelemként a 
divat modern világában? És hogyan született meg 
az a gondolat, hogy ruhák tervezésére adja a 
fejét? Úgy tudom, hogy ez sem szokványos történet 
az Ön esetében.
 
Az én történetem pontosan 5 éve kezdődött, 
mikor is arra eszméltem egy külföldi utamon, 
hogy mennyire egyforma uniformist hordanak 
az emberek, nincs semmi különbség a nációk 
utcai öltözködése között, mindenki egyforma, 
mindegy az életkora, nemzetisége, sokszor még 
az sem számít férfi-e vagy nő. Így született meg 
az igényem egy saját magyar ruhadarabra. 

Hazajöttem, kerestem egy olyan blúzt, amit 
hétköznap is hordanék, bár szép díszítésűt 
találtam, de a fazonok nem voltak előnyösek, 
tudtam, nem szívesen viselném. Terveztem 

magamnak egy blúzt és végig menedzseltem az 
elkészítését az alapanyagon a mintázáson át az 
utolsó gombig. Jól sikerült, dicsérték rajtam, 
így jött az ötlet, hogy másnak is kellhet hasonló. 
Mivel ismertem Nyugat-Európában a különleges 

kelmék lelőhelyeit, így innen vásárolt anyagokra 
támaszkodva kezdtem felépíteni az alkotó-
műhelyemet, minden dinasztikus tudás nélkül, 
sok intuíciót beengedve a munkámba. Persze, 
ezzel együtt meglehetősen alázatosan viseltettem 
a tanulás és a tudást bírók irányában, s bár ez 
sokszor kívülről nem látszik rajtam, de én 
tudom, hogy másképp nem tudnék fejlődni, 
ha nem így lenne.  

A népi minták fölhasználása a kulturális tradíció 
megbecsülését jelenti. Ön szerint meddig szabad 
elmenni egy tervezőnek a népi motívumkincs 
kiaknázásában? 

Bennem folyton él a saját nemzetem iránt egy 
nagy, de nem dübörgő, inkább finomenergiás 
szeretet. Hosszú évek óta, úgy húsz éve, napi 
szinten hallgatok előadásokat és olvasok a 
kultúránkról, a népművészetünkről. Ez most is 
így van, ha vasalok, ha mintázok, folyton megy 
az internet. Nálam a korlátok tágabbak, 
vannak formabontó dolgaim, nem tagadom. 

Katrics KrisztinaKatrics KrisztinaKatr i c s  Kr i s z t ina ,  az  Örök s é g  Alko tóműhe l y  v e z e t ő j e
egyszerűséggel a fogyasztással szemben
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Őszintén szólva azzal szoktam magam menteni, 
ha kell, hogy én nem tradicionális viseletet 
készítek. Ennek ellenére korlátok azért mégis-
csak vannak, mert méltatlan dolgot nem teszek 
a népi motívumkinccsel, hogy egyszerűen 
fogalmazzak, tanga bugyira nem hímzünk 
matyó rózsát, még ha fizetnek is érte. Ennyi!

Mi tekinthető népi motívumkincsnek, vagyis mi 
az originális, és mi nem az már? Arra gondolok, 
hogy akkor eleven a népi motívumkincs közép-
pontba állítása, ha folyamatos megújulásra képes 
egy-egy alkotó kezén. A sokszori alkalmazás ugyanis 
elkoptathatja a közös formakincs erejét, újszerűséget, 
érzékenységet, amivel hatni akar. Ezt Ön, a saját 
gyakorlati tapasztalata alapján hogyan látja? Vagyis 
nem fenyeget-e aránytévesztés ezen a területen?

Bármennyire fájdalmas kimondani és elfogadni, 
de minden igaz, ami él. Hogy mennyire torz az 
emberek tömegeinek a népművészettel kap-
csolatos elképzelése, jól mutatja, hogy mennyi 
gépi hímzett, fejjel lefelé futó kalocsai és matyó 
mintával „díszített” olcsó kínai farmert hordanak 
az utcán. Ez az olcsó divat legjobban a matyót 
és a kalocsait darálja le, míg a nem felkapott 
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tájegységek motívumkincsét érintetlenül hagyja. 
Tulajdonképp itt kell résen lennünk, mert a 
nemkívánatos torzulást itt éltetik a leginkább. 
Ezt pedig azzal lehet ellensúlyozni, hogy 
kiállításokon, televízióban, divatmagazinokban 
bemutatjuk a tiszta munkákat, mert végered-
ményében a közösség dönti el ma is, mint 
régen, mit tart meg, és mit felejt el.  

Ön vidéken él, egy kis faluban, ahol talán erősebb 
a tradícióhoz való kötődés, mint a városokban, 

vagy Budapesten. Ez a tény segített-e Önnek a 
népi minták újrafelfedezésében, és abban, hogy a 
saját gyakorlatában gondosan kimunkálhassa a 
népi elemek fölhasználását? 

Évekkel ezelőtt a válsággal együtt én is tönkre-
mentem, akkor rákényszerített az élet, hogy 
visszább vegyek a fogyasztásomból, erre kiváló 
helyszín volt a falu. Később rendeződött az 
életünk anyagilag, mégis maradtunk annál az 
egyszerűségnél, ami ma már választott egysze rű-

ség és nem kényszer. Rá kellett jönni, hogy 
őszintébb így az élet, kifelé is, befelé is. A nép-
művészet is őszinte. Ha az alkotó benne van 
ebben az energiában, a népművészet is jobban 
odaadja magát, jobban megértjük egymást. És 
az értés a lényeg. Amikor összeáll képpé a sok 
gondolat, ez mindig annyira jó érzés nekem, és 
másnak is, aki magára ölti a hímzett ruhát, 
amikor elkészül…

Dalmáth Lajos
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Csuhéfonás,  mint családi hag yomány

Tüske Mária 1962-ben született, és azóta is 
szülőfalujában él és alkot. A településen a 20. 
század első felében még majdnem minden ház-
nál tudtak csuhészatyrokat, cekkereket készí-
teni. Marika édesanyja, Szabó Margit néni is 
(leánykori nevén Füle Margit) hét éves korában 
készítette első tarisznyáját. Bognár édesapja 
készítette az első kis rámát, amin meg-
próbálhatta a pödrést. Nagybátyja feleségétől 
leste el a sodrás fortélyait, s már gyerekként is 
annyi cekkert készített, hogy az iskoláinak 
költségeit fedezni tudta belőle. Később sem 
hagyta abba a csuhéfonást, családalapítás után 
a mezőgazdaság és állattartás mellett mellék-
foglalkozásként csuhészatyrokat, székülőkéket 
készített. Marika beleszületett a csuhé fel-
dolgozásba, kisgyermek korában testvéreivel 
együtt besegítettek a cekkerek felvetőszálainak 
sodrásába, majd később már a szatyrok, szék-
ülőkék készítését is megtanulta édesanyjától.  
A csuhémunkákon kívül a hímzés alapjait is 
édesanyjától tanulta, de már felnőtt korában.
Az elkészült termékeket a faluban és Lendván 
is árulták, de később horvát felvásárlók jártak 

Radamos többségében magyarok lakta, régi 
hetési falu a Göntérháza és Turnišče közötti út 
mentén, Muravidéken. Különböző források a 
települést már a 13. századtól említik. A lakos-
ság jelentős része ma is a mezőgazdaságból él, a 
falu lakosainak száma a 2002-es népszámlálás 
szerint 254 fő volt. 
A faluban jelenleg a Harangvirág Művelődési 
Egyesület (hímző- és fafaragó szakkörrel) és a 
tűzoltóegylet működik. 
Muravidéken több néprajzi tájegység találkozik 
(az Őrség, Göcsej peremvidéke, Hetés nyugati 
része, valamint Lendva-vidéke), gazdag népi 
kultúrájú terület, az itt élők kiválóan értettek a 
kender és a len termesztéséhez, feldolgozásához, 
fonáshoz, szövéshez, és az így előállított textilek 
díszítéséhez. A hagyományos, háziiparként 
űzött vászonszövés a gyorsan fejlődő textilipar 
áldozatául esett, a kézihímzés azonban az 
utóbbi évtizedekben reneszánszát éli, s mind 
több faluban találkozunk a nagyanyák, 
dédanyák vállkendőinek hímzéseivel a lakások 
terítőin, és a különböző viseleti darabokon.

Tárgyak sokasága vesz körül bennünket ott-
honainkban. Még szüleinknek, nagyszüleink-
nek is jóval kevesebb használati tárgyuk (és 
még kevesebb dísztárgyuk) volt, és ezekhez 
jobban ragaszkodtak. Ha elszakadtak, eltörtek, 
elkoptak, megjavították őket. Mai használati 
tárgyaink nagy részét, ha elszakad, elromlik, 
egyszerűen lecseréljük, nem tudjuk, nem is 
akarjuk megjavítani őket, nem utolsósorban 
azért, mert nem köt hozzá bennünket az 
alkotás öröme.
A mai népművészeti, népi iparművészeti 
alkotásoknak nevezett tárgyak a 19. század 
paraszti kismesterségek termékei voltak: konkrét 
célra, használatra készültek, meglévő, be-
szerezhető anyagból. A kézműveseknek olyan 
esztétikus tárgyakat kell készíteniük, melyek 
nem csak dísztárgyak, hanem a hétköznapokban 
is funkciójuk van. Szépet és használhatót 
készíthetünk kukoricacsuhéból is, ahogy Tüske 
Mária csuhéfonó népi iparművész is teszi,    
akit otthonában, a szlovéniai Radamosban 
kerestem fel.

Tüske MáriaTüske MáriaÉlő  népművé s z e t
tüske mária csuhéfonó népi iparművész
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ki rendszeresen Radamosba, ott vették át az 
előre megrendelt árut. A cekkereket, szék ülő-
kéket, háttámlákat a megadott minta alapján 
kellett elkészíteni. Az átvevők szigorúan ügyel tek 
az áru minőségére, csak a megfelelő minőségű 
és színű terméket vették át első osztályúként. 
Margit néni oly ügyesen kötötte a cekkereket, 
hogy a felvásárlók őt kérték meg a minta-
darabok elkészítésére, és ez alapján rendelték 
meg a felvásárlók nagyobb tételben a táskákat. 
Még a hetvenes években is többen foglalkoztak 
a faluban csuhétárgyak fonásával, több család-
nak nyújtott megélhetést, mellékjövedelmet a 
mezőgazdaság, állattartás mellett. Amikor a 
felvásárlók már nem jártak ki a faluba, és be 
kellett vinni a kész termékeket Varasdra, Csák-
tornyára, sokan abbahagyták a kötést, Margit 
néni sem folytatta tovább.
Egy időre Marika is szakított a csuhémunkákkal. 
Majd 1998-ban a munkaszolgáltató központ 
Palinán szervezett a munkanélküliek számára 
csuhéfonó továbbképzést, amelyre ő is jelent-
kezett. Marika itt oktatta is, és tanulta is a 
csuhéfeldolgozást. A továbbképzésen végzett 
28 emberből már csak hárman foglalkoznak 
ma is csuhéval. 

A palinai műhelyben feldolgozott nagy meny-
nyi ségű csuhét a helyi gazdáktól szerezték be. 
A gazdák elvetett kukoricáját a műhely 
dolgozói kézzel aratták le, a csöveket 
megfosztották, a tiszta csöveket a gazdákhoz 
visszajuttatták, a csuhét pedig megtarthatták. 
Ez volt a fizetség a betakarításért. Így a gazdák 
is jól jártak, és a műhely is hozzájutott a kellő 
mennyiségű nyersanyaghoz. Az ősz folyamán 
reggel törték a kukoricát, napközben fosztot-
ták, ezt a csuhét dolgozták fel a műhelyben az 
év során. Marika 5 évig dolgozott ebben a 
műhelyben, 2004-től önállósította magát.
2000-től a Zala Megyei Népművészeti Egye-
sület tagja, s jelenleg a radamosi Harangvirág 
Művészeti Egyesület elnöke. Az egyesület 
tagjaként a hímző szakkörben elsajátította a 
különböző magyar tájegységek jellegzetes hím-
zéseit. Rendszeresen tart szervezett munka-
bemutatókat s tanítja a csuhéfonást Szlo vé-
niában és Magyarországon. Évek óta részt vesz 
a zalaegerszegi Kézművesek Háza határon túli 
pedagógusok és népművészek számára szer-
vezett táborában. Csuhémunkáinak, hímzé-
seinek többsége is zsűrizett, hazai, magyar-
országi, és nemzetközi kiállításokon is szerepelt 

már. Első zsűrizett csuhémunkái egy berakással 
készített táska, és csuhébabák voltak 2000-ben. 
Eddig harmincnyolc zsűrizett csuhémunkája 
van, amiből tizenhárom „A” kategóriás. 
Munkája elismeréseként 2011 novemberében 
elnyerte a csuhéfonó népi iparművész el-
ismerést.

Csuhémunkáihoz az alapanyagot a család 
termeli. Hosszú csövű, 10-12 soros takarmány-
kukoricát vetettek régen is és ma is, mindig 
annyit, amennyi az állatok takarmányozásához, 
illetve a csuhémunkákhoz kellett. Ezt a fajta 
kukoricát azért szeretik, mert a sasája hosszú, 
és szép világos. (A csövet borító leveleket ezen 

a vidéken fosztásnak, sasának is nevezték.) Itt 
is szokás volt, hogy a kézzel tört kukoricát 
esténként a házaknál fosztókban tisztították 
meg közös munkával. Régebben a csuhét nem 
színezték, csak kiválogatták az egyszínűeket, 
úgy dolgozták össze őket. A felvásárlók is 
különösen figyeltek arra, hogy az átvett 
termékek egységes szép fehér színűek legyenek. 
Később már ruhafestékkel színeztek, a szék-
ülőkének való kukorica levelet is a meghatá-
rozott színű, sorszámú festékkel kellett festeni 
a megrendelés alapján. A természetes anyagokkal 
való színezést itt nem alkalmazták. Leg gyak-
rabban bordó, zöld, lila, barna, fekete, kék 
színre festették a csuhét, de a cekkereknél a 
domináns mindvégig a natúr szín maradt. 
Néha a táskák estében is díszítettek festett 
csuhéval. A színes csuhét felhasználták mind 
karónak, mind pedig a keresztszálakhoz, be-
rakáshoz. 
A csuhé színét fehérítéssel is szokták 
módosítani. Régebben a kénport az izzó szénre 
szórták, később kénszalagot égettek, mellé 
tették a nedves kukoricaleveleket, s letakarták. 
Néhány percig így hagyták, ez alatt a csuhé 
kivilágosodott. A kénezéssel a penészesedés Te
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nem tűnt el, csak a natúr szín világosabb lett.  
A palinai műhelyben már a nagyobb meny-
nyiségű csuhét gázzal fehérítettek. A nedves 
csuhét egy nagyobb kartondobozba tették, egy 
lukat fúrtak a dobozra, egy csövön keresztül itt 
engedték a palackból a kéngázt (valószínűleg 
kén-dioxid) a dobozba. 
A beszélgetés során előkerültek a rámák is, 
melyekre Marika dolgozni szokott. Van közöt-
tük egyszerű deszkalap, ezekre készíthetők a 
poháralátétek, csillagok, de szétszedhető rámák 
is, melyeken a szűkülő szájú táskák készülnek. 
Ha a rámák beszélni tudnának, biztosan lenne 
mit mesélniük, hiszen többségüket még Marika 
nagyapja készítette az édesanyjának. Még 
Margit néni első kis tarisznyájának a kaptafája 
is megvan, melyen ő tanulta a csuhéfonást.
Ezeken a rámákon többféle cekker, táska 
készíthető. A táskafajtákat különböző elnevezé-
sekkel illették, mint pl. a doktortáska (olyan 
alakú, záródású, mint a régi orvosi táska), 
vödör, fűzfakengyelű, bucskagömbölyű, Vera, 
Lídia, Lucia vagy nagy garnitúra. Utóbbi 
négyet három különböző méretben is készí-
tették, melyeket egymásba tudtak illeszteni. 
Katalógus is létezett régen, amiben névvel, 

számmal nyilvántartották az összes, ezen a 
vidéken készülő táskafajtát és ebből a kata-
lógusból rendelhettek a vásárlók, a meg-
rendelők is. 
A cekkerek nyitottak, a táskáknak fedele van, 
de mindegyik berakással (itt úgy nevezik, széles-
kötéssel) készült régen is és ma is. A táskák 
fedelének készítésekor a legszélső karók mellé 
drótot kell tenni a keresztszálak behúzásakor. 
Ezeken fordul a keresztszál, így nem húzza 
össze a munkát. A táskák záródását is több-
féleképpen oldják meg.
A radamosi csuhétáskák mintától függően 10-12, 
esetleg 15 óra alatt készülnek el teljesen. 

A cekkereken, táskákon kívül szalvétatartót, 
üvegtartót, hajcsatot, kosarat és még sok egyéb 
használati tárgyat készített már. Az első cekkere 
még mindig használható, ebbe pont belefér a 3 
literes tejeskanna, így már könnyű a kerékpáron 
szállítani. 
A karácsonyi, húsvéti ünnepkörhöz kapcsoló-
dóan csuhéfigurák is kerülnek ki a műhelyéből: 
betlehemek, tojástartók, szalvétatartók, madár-
kák. Fontos számára a hagyományőrzés, maga 
is gyűjt, de szívesen belefog újításokba is.         

A hagyományos motívumokat, kötés tech ni-
kákat próbálja átvinni új termékekre is. 
Szívesen használ a csuhé mellett vesszőt, fát, 
melyet a csuhéval beköt. Újításként készített 
sajtfedőket, bortartót, a postának újságtartó 
hengert. 
Szívesen fogad érdeklődőket, vállal mesterség 
bemutatókat, melyeken át tudja adni isme-
reteit, meg tudja ismertetni a csuhéfeldolgozást 
a fiatalokkal. Gyermekei ismerik a kötés for-
télyait, segítenek a vásárokban, bemutatókon, 
de egyikük sem folytatja a mesterséget.
További munkájához jó egészséget, kitartást 
kívánok. Hiszem, hogy későbbi munkáiban is 
remekül sikerül ötvöznie újításait a hagyo-
mányos technikával, formákkal.

Bödörné Lakos Katalin
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2013. október 3-6. között, a sárközi Decsen 
rendezték meg a XI. Országos Tájháztalálkozót. 
A rendezvény a „Tárgyi örökség – szellemi örökség 
tájházi környezetben” címet kapta. A kon feren-
cián köszöntőt mondott dr. Réthelyi Miklós, 
az UNESCO Nemzeti Bizottságának elnöke, a 
rendezvény fővédnöke, Baloghné Medgyesi 
Zsuzsanna, Decs Nagyközség alpolgármestere, 
és dr. Bereczki Ibolya, a Magyarországi 
Tájházak Szövetségének elnöke. A köszöntők 
után került sor az „Év Tájháza” díj átadására. 
Az idei kitüntetett a Cigándi Falumúzeum lett. 
Oláh Krisztián, a falumúzeumot fenntartó 
önkormányzat polgármestere köszönetében fel-
ajánlotta, hogy helyszínt biztosít a „vándor-
rendezvény” jövő évi alkalmának, vagyis a XII. 
Országos Tájháztalálkozónak.

A szakmai konferencia első előadását dr. 
Csonka-Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igaz gató-
ságának vezetője tartotta. Témája a tájházaknak 
a helyi szellemi kulturális örökség feltárásában 
és megőrzésében betöltött szerepe volt. Ehhez 

kapcsolódva dr. Bereczki Ibolya először tette 
közzé a Tájházszövetség azon kezdeményezését, 
mely szerint az 1970 óta a Világörökség 
várományosi listáján szereplő „Magyarországi 
tájházak hálózata” mellett a „tájház módszer”, 
vagyis a népi építészeti, tárgyi és szellemi 
örökség hiteles falusi kiállítóhelyeken való 
meg őrzése, és a hozzájuk kapcsolódó tudás 
közösségi keretek között történő továbbadása 
nemzetközileg is egyedülálló, s mint ilyen, ér de-
mes arra, hogy felkerüljön a Szellemi Kulturális 
Örökség „jó gyakorlatainak” listájára. A következő 
előadó, Beke Márton, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) Köz mű velődési Főosz-
tályának vezetője arról beszélt, hogy a tájházak 
nemcsak örökségtárként mű ködnek, hanem a 
közösségi művelődés fontos színterei is.

Az idei találkozó helyszíne nem véletlenül lett 
a sárközi Decs, melynek közössége igazi példát 
jelent a népművészeti hagyományok őrzése és 
ápolása tekintetében. A délutáni előadásszak 
éppen ezért a népművészetről szólt. A Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum muzeológusa, dr. Balázs 

Kovács Sándor a Sárköz néprajzával ismertette 
meg a hallgatóságot, majd Berecz Lászlónétól, 
a Matyó Népművészeti Egyesület elnökétől 
hallottunk előadást a matyó örökség elemeiről; 
a hímzés, viselet, folklór továbbéléséről, és a 
megőrzés módszereiről. A matyó népművészet 
2012 decemberében került fel „Az emberiség 
szellemi kulturális örökségének reprezentatív 
listájára”. A matyó népművészet után ismét a 
sárközi népművészet került előtérbe. Decsi Kiss 
Jánosné, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 
titkára szeretettel beszélt a szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzékére 2012-ben felkerült 
Sárköz népművészetéről, a sárközi identitás 
meghatározó elemeiről: szövésről, hímzésről, 
gyöngyfűzésről, viseletről. Kiemelte az Egyesület 
feladatát az örökségelemek megőrzésében. Ezt 
számos bemutató, kiállítás, tábor és kézműves 
foglalkozás szolgálja. Balogh Imréné Jánosi 
Erzsébet, a bátai tájház vezetője előadásában 
egy római katolikus vallásos hagyományra, a 
Szent Vér csodájára és történetére hívta fel a 
figyelmet, hisz ez is hozzátartozik a sárköziek 
szellemi örökségéhez.
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A szakmai előadások után a konferencia 100 
fős hallgatósága megtekintette a helyi baba-
múzeumot, majd a Decsi Tájházat. A tájház 
udvarán hagyományőrző műsor várta az érdek-
lődőket, akik be is kapcsolódhattak a táncba.  
A konferenciaterembe visszatérve folytatódott 
a szakmai program. Előbb a buzsáki, cigándi 
tájházak sikeres pályázatairól esett szó, majd 
Bereczki Ibolya az EMMI által meghirdetett, a 
települések által fenntartott muzeális intéz-
mények kiállításainak megújítására kérel mez-
hető támogatására hívta fel a figyelmet. A be-
számolók után Hegedűsné Majnár Márta ügy-
vezető elnök levetítette az idén első alkalommal 
megrendezett „Tájházak napjáról” készített videó-
anyagot. A vacsora előtt sárközi nép viseleti 
bemutató és a Csillagrózsa Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes műsora szórakoztatta a résztvevőket.

Szombaton szakmai kirándulással folytatódott 
a találkozó. A környéken lévő tájházak sze re tet-
tel fogadták a résztvevőket, akik személyesen is 
megtapasztalhatták a sárközi vendég szeretetet. 
Az első állomás a szekszárdi Bogár-tanya volt, 
ahol Tóth Gáborné Bogár Éva családi örökségén 
keresztül mutatta be Sárköz viseletkultúráját. 
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A tanya – ami a Sárközben présházat jelent – 
kiváló szekszárdi borokkal marasztalta vendégeit. 
A borkóstoló után Őcsény következett, ahol a 
tájház udvarán egy viseletbe öltöztetés káp-
ráztatta el a résztvevőket. A következő állomás 
Báta volt, melynek tájháza gazdag textil gyűj-
teményéről és állandó hímestojás kiállításáról 
híres. A gasztroélménynek is beillő halászlé-
ebéd elfogyasztása után a bátai Halászház 
következett. A tanulmányi kirándulás utolsó 
állomása Bátaszék volt. A tájházban a sváb, 
bukovinai székely és felvidéki magyar nép-
csoportokat bemutató lakóhelyiségek és présház 
látogatható. Az épület alatt egy hosszú pince 
húzódik, ahol a borkészítés eszközei mellett 
egy régészeti tárlat is megtekinthető.
A találkozó jó hangulatú esti beszélgetéssel ért 
véget. A Tájházszövetség mindenkit szeretettel 
vár a jövő évi XII. Magyarországi Tájházak 
Országos Találkozójára is!

Nyúzó Alexandra
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége a hazai 
tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek széle-
sebb körű megismertetése és a gyűjte mé nyeket 
ápoló személyek áldozatos tevékenységének 
elismerése céljával évről-évre meghirdeti az  
„Év Tájháza” pályázatot. 
A 2012. évi pályázatok értékelésekor igen nehéz 
feladata volt az értékelő bizottságnak, hiszen 
négy kiváló tájház adta be tartalmas pályázatát, 
amely minden esetben egy szakmailag hiteles 
és közösségileg érvényes kulturális intézmény 
működését vázolta fel számunkra. A Decsi Tájház 
a népművészet megőrzésében, az Edelényi Tájház 
a kiterjedt gyűjteményi munkában, a Felpéci 
Tájház az önkéntesség szervezésében, míg a Cigándi 
Falumúzeum az élénk közön ség kapcsolatban 
emelkedik ki a tájházak sorából.
A négy pályázó közül – helyszíni bejárásaink 
közvetlen tapasztalatai alapján – végül a Cigándi 
Falumúzeumot választottuk a 2012. év táj házának. 
Választásunkban döntő volt, hogy a kitüntető 
cím majdani birtokosa az épület népi építészeti és 
a gyűjtemény örökségi értéke mellett, rendel kez-
zen a helyi közösség leg szélesebb támo gatásával is. 

Cigándon igazi oktatóközpontként működik a 
falumúzeum, amely az elmúlt években – a tárgyi, 
szellemi és társadalmi tudásátadás által – a 
hagyományápolás bodrogközi bázisintézményévé 
vált. 
A falumúzeum által szervezett rendezvények, 
fesztiválok, táborok, játszóházak – és a TÁMOP-
program keretében megvalósult – kézműves 
szakkörök mind-mind a lokális identitás erő-
sítését és a nemzeti kulturális örökség fenn-
tartását szolgálják. 
A Cigándi Falumúzeum 2012-ben kiterjesztette 
közönségkapcsolati tevékenységét régiója több 
településére, sőt egy határon átnyúló pályá zaton 
is eredményesen szerepelt, vagyis nemzetközi 
szintre emelte ismeretátadási programját.
Mindezekért a Cigándi Falumúzeum méltán 
érdemli meg az „Év Tájháza” címet, melyhez a 
Tájházszövetség szeretettel gratulál, és további 
kitartó munkát kíván a díjazottnak!

Bihari-Horváth László

Év tájházaÉv tájházaCigánd  az  é v  t á jháza
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