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Mesterek és
muhelyek
Nem törik bele a bicskánk!
Az élét vesztett, kopott régi kések, ollók pártfogója
Az ellentétes tulajdonságokat kell harmóniába hozni
A pontosság mindenek felett!

Késes mesterek

Ne m t ö r i k b e l e a b i c s k á n k !

2014-ben a Mesterségek Ünnepe kiemelt témája

gyakran méret és súly alapján választom ki a

központ, amely különösen híres volt bicskáiról,

a fémművesség, ennek kapcsán különös figyelmet

családi készletből, melyik kerüljön éppen a

Szegeden alakult ki. A szegedi gyöngyházbe

kapnak idén a kovács, késes, fegyverkovács,

nőinek nem nevezhető táskámba. Felsorolni is

rakású halbicskákat először az 1870-es években

ötvös, rézműves, tűzzománcos, bádogos, harang

nehéz és talán pontatlan lenne, hány féle

Sziráky József késesmester készítette. A két

öntő és ólomöntő, fémszálas hímző, tojáspat

formájú és méretű kés készül manapság, nem is

világháború között híres késesmesterként mű

koló szakmák képviselői is. Ennek megfelelően

beszélve azokról a munkaeszközökről, melyeket

ködött a kecskeméti Jámbor József, de ismertek

mi is igyekszünk mind a négy lapszámunkban

speciális munkákhoz készítenek.

voltak a stószi (Abaúj megye) késesek, akik zseb-,

fémes mesterségeket, mestereket bemutatni.

Az viszont pontosan tudható, hogy az ipari

toll-, konyha- és mészároskéseket csináltak, de

A mostani számban olyan késes mesterekről

tömegtermelés mellett kevés mester akad, aki

készítettek késeket Zólyomlipcsén és Rad

olvashatnak, akikkel személyesen is találkoz

még kézzel készített késeket gyárt, mondhatni,

ványban is. Nyugat-Magyarországon keresett

hatnak majd a Budai Vár Oroszlános Ud

gyakorlatilag luxusterméknek minősülő tárgyakat

árucikk volt a felsőőri (Vas megye) bicska, de

zeti hatásokra történő reakciójukban nagy

nem lehet konkrétan meghatározni, nagyon

acélban egy cementit háló, amely a felszínen is

varában a mesterség bemutatására megépített

készít.

paraszti bicskakészítés folyt a Mura menti

mértékben különböznek. A kés
pengék fő

sok helyen alkalmazzák különböző fajtáit.

látszik. (forrás: http://www.kesmives.hu)

vendeknél is. Az I. világháború előtt különösen

alapanyaga az acél. Felhasználói szempontból

Közös bennük, hogy a damaszkolt acél felü

műhelyek valamelyikében. A fesztivál ideje

A Néprajzi Lexikon késkészítő, bicskagyártó

a péterhegyiek tűntek ki Dunántúl-szerte

két nagy csoportjuk van. a rozsdamentes és a

letén több-kevesebb minta látszik, amely a

Végezetül: menjenek, gyönyörködjenek a sok

alatt az alábbi műhelyek várják majd az

szócikkéből kiderül, hogy a mesterség hazai

ismert „tótbicska” nevű készítményükkel.

nem rozsdamentes acél, utóbbiba tartoznak az

belső szer
kezetet tükrözi. Két fő típusát

késben, bicskában (a többiről nem is beszélve),

érdeklődőket: őskohászati műhely, harangöntő

múltjának feltárása még várat magára. A vaskés

A bicska nyele szilvafából vagy bükkfából

ötvözött és ötvözetlen szerszám acélok (szén

különböztethetjük meg előállítás, kinézet és

vigyenek

műhely, ólomkatona készítés, éremütés, damasz

a középkori falusi háztartások legféltettebb

készült, esetleg kecskerágóból vagy szaruból.

acélok). A markolat anyaga is lehet fém, bár

tulajdonságok tekintetében: Az egyik típust

Ünnepéről. Jól lehet, vágó- és szúrószerszámot

kolás, kovács és fegyverkovács műhely, valamint

eszközei közé tartozott, amit a városi iparo

Ezeket esztergályozással, festéssel vagy égetéssel

leggyakrabban fából, agancsból, szarvakból,

kovácstűzben, sorozatos tüzihegesztéssel hozzák

nem illik ajándékozni, mert elszúrja a

tojáspatkoló műhely.

soknál vagy kereskedőknél szerezték be. A 17.

díszítették. A pengét vásott, eltörött sarlókból,

agyarakból készülnek, de előfordul a féldrágakő

létre (hegesztés- nyújtás- hajlítás, stb.), és

barátságot,

században híres késesközpontnak számított

kaszákból állították elő.

és a műanyag is.

számtalan variációja létezik. A másik fő típust

kiváltható, és biztos, hogy maradandó élményt
szerzünk vele!

mobil kiállítótérben, illetve a körülötte lévő

Világszerte a legnépszerűbb kések közé tartoz

Rimaszombat és Gyöngyös, készítményeikkel

Röviden ki kell még térni az interjúkban

(wootz acél) egy zárt tégelyben vaspor és szén

nak a paraszti társadalmak egyszerű zsebkései,

ellátták az egész hódoltsági területet. A 19. sz.

A mai késkészítők nagyon sokféle anyagot

többször is előforduló damasztacél csoportra

felhasználásával állítják elő. A zárt tégelyben a

melyek sokrétű használhatóságuk révén praktikus

első felében a jászberényi késescéhbe tartoztak

használnak, amelyek egymástól fizikai termé

is. A damaszkolás az acél tulajdonságainak

felületükön

társunk lehet a hétköznapokban. Jóm agam

az alföldi késesmesterek. A leghíresebb késes

szetükben, megmunkálhatóságukban, környe

javítására kifejlesztett ősi módszer. Eredetét

összetapadnak. Hűlés közben kialakul az
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Ifjú Polyák Imre

A z é l é t v e s z t e t t , k o p o t t ré g i k é s e k , o l l ó k p á r t f o g ó j a
késes népi iparművész

Anyai nagyapja kovács, édesapja id. Polyák Imre

A mi korosztályunkkal félő, hogy ez a szakma

népi iparművész, a népművészet mestere, arany

is eltűnik.

koszorús késes mester volt. Mi sem volt termé
szetesebb, mint hogy belőle is késes lesz.
Ifj. Polyák Imre

A fiatalok közül lenne, aki szívesen megtanulná,
ha volna rá mód?

1957-ben született Kecskeméten. Anyai nagy

Hogyan emlékszel vissza gyerekkorodra, mi

apja kovács, édesapja szintén késes mester volt,

szerettél volna lenni?

a szakma fortélyait tőle sajátította el. 1975-ben

Most is jelentkezett egy fiú, hogy szívesen

Legerősebben huszár akartam lenni, arra nagyon

két hétre, hogy megláthassa, hogy is megy ez,

ban érettségizett, majd 1977-ben Budapesten

vágytam, de igen hamar meggyőztek róla

miket kell tudni ahhoz, hogy elinduljon. Én

megszerezte a késes szakmunkás bizonyítványt.

otthon, hogy az nem lehetek. Sokat forgolód

szívesen segítek, mutatom az utat, ha van rá

Egyedi, kézi munkával készült termékeit a Népi

tam édesapám műhelyében, már egész kis

érdeklődő. Öröm volna, ha átadhatnám a

Iparművészeti Tanácsnál zsűrizteti, mun
kája

koromtól engedte, hogy segítsek neki, így első

tudásomat és megnyugtatna, ha tovább vinnék

elismeréseként 2003-ban Népi Iparművész cím

bicskámat is magam készíthettem.

ezt a szép mesterséget. A családban nemigen

mel jutalmazták. 2000-ben Arany Oklevelet

Kézenfekvő volt hát, hogy érettségi után, 1975-ben

lesz követőm, hiszen két szép leányom van, s ez

kapott különleges, damaszkolt bicskáinak zsű

késesnek kezdtem tanulni a szakmunkáskép

igazán férfi mesterség.

rizése során. 2007-ben, a Székesfehérváron

zőben. Hatod magammal indultunk, de én –

megrendezett Tűzzel-vassal Fesztivál Késesek,

mert érettségizett voltam – előbb tehettem le a

Van olyan fajta bicskád, amire különösen büszke

Kovácsok és Fegyverművesek Országos talál

vizsgát, így már 1977-ben végeztem Budapesten.

vagy?

kozóján elnyerte az „Év Kése” díjat. 2014-ben

Az osztálytársaim 1979-ben lettek késesek, de

Kecskeméten őt választják az egyik Helyi Érték

velük kifutott az utolsó évfolyam, s azóta

Minden késesnek megvan a maga jellemző

díjasnak.

sincsen késes képzés. Ez nagy bánatom, és ez a

stílusa, hiszen egy-egy fajta bicska más a

Kapcsolódó webhely: www.polyak-keses.hu

tény előrevetíti a késes szakma kihalását is.

Dunántúlon, más a Tiszántúlon, és nem lehet
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Munka közben

lenne késes. Mondtam neki, jöjjön el legalább

Szegeden, a Déry Miksa Gépipari Technikum
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Kétpengés bicska

Szalonnázó bicskák

Ha vásárban látlak, mindig nagy gyönyörűséggel

nagy felfedezésekre juthat. Meglátni rajtuk a

késeket. Ugye ilyesmikhez is hozzá lehet jutni nálad?

nézem a választékodat. Mutatósak, igényesek,

dolgos kezek nyomát, amikben fogták őket.

mestermunkák.

Munkámnak ez a része is kedves nekem, nem

Természetesen. Szíjgyártóknak, bőrműveseknek,

csak az újnak a létrehozása.

cipészeknek. Régebben sok tésztavágó kés

Rendszeresen zsűriztetem egyedi, kézi munkával

fogyott, de mára már ebből kevesebb kell,

készült termékeimet a Népi Iparművészeti

kiszorították a tésztagépek sajnos. A juhászok

Tanácsnál. Így munkám elismeréseként meg

tőlem viszik a birkakörmölő késeket. De a

kaptam a Népi Iparművész címet. 2007-ben

A Hungaricum Törvény szerint Helyi Érték

kenderfeldolgozáshoz a fésűskésből is több

Székesfehérváron, a Tűzzel-vassal Fesztivál Ké

tárakon munkálkodnak országszerte. Kecske

kellett régebben, de változnak az igények.

sesek, Kovácsok és Fegyverművesek Országos

méten márciusban néhány kézműves is kiérde

A tormagyár elég sok tormakést kér, aminek a

találkozóján elnyertem az „Év Kése” díjat.

melte a Helyi Érték díjat. Köztük vagyok én is,

hátával pucolják a tormát, mert az máig kézi

aminek nagyon örültem, és amire büszke vagyok.

munkával történik.

Hozzád nem csak új portékáért lehet menni,

Hamarosan megrendezik Kecskeméten a „Hírös

Úgynevezett hagymakéssel jó pucolni a zöldséget.

hozzád viszik az öreg késeket, ollókat is, ahol

Hét” rendezvényt, ahol minket, Helyi Érték

Készítek kiskéseket, nagykéseket (csontozó,

aztán szinte újjá születhetnek.

díjasokat is szerepeltetnek, bemutatnak.

szúró, bontó, szeletelő, kenyérvágó, filéző,

egyikre sem rámondani, hogy csak az az igazi,

De nem csak bicskákat készítesz.

inkább azt, hogy egyikre ez, másikra az a
jellemző.

Nagyon széles a termékskálám. Henteskéseket,

Az én bicskáimat is fel lehet ismerni, ezek az én

bárdokat, ollókból is a körömvágótól a metsző

kezem munkáját mutatják. A kedvencem a „fejes

ollókig, nehéz volna felsorolni.

görbe” bicska, ha már választanom kell a közülük.

M 10 m

Mire készülsz mostanában?

Aztán megyek a Mesterségek Ünnepére au

tésztavágó, eperlevél-vágó, falatozó, stb.),

Igen. Én minden kopott, élét vesztett régi

0gusztusban. Az idei kiemelt mesterségek közt

bicskákat (farvillás pásztorbicska, szalonnázó,

ollót, kést szívesen pártfogásba veszek. Csavart

van a késesség is. Így most még nagyobb

görbe, maskara, náder, egy és kétpengés birka

cserélek rajta, megélezem, újjá varázsolom.

lelkesedéssel készülök oda is és már nagyon

körmölő, rozsdamentes és szénacél pengével,

Alig van olyan eset, amikor nemet mondok

várom.

kerti szemző,- oltókések, kacor bicskákat,

egy-egy ilyen kérésre. Nagyon elhasználódott

valamint vadászkéseket, tőröket). Többféle

nak kell annak lenni, amit nem vállalok el.

Kívánom, hogy még nagyon sok zsebbe kerüljön a

damaszkolt bicska és tőr is található a Polyák

Szeretem ezeket a sokat megélt tárgyakat.

te címeres, és kecske berakásos bicskádból!

kések között. Mivel sokan keresik a szénacél

Méltóságuk van. Sokszor többet érnek, mint a

anyagból készült bicskákat, így természetesen

mostani hitvány anyagból készült olcsó újak.

többféle készül ezekből is.

Ha kellő alázattal fordul az ember hozzájuk,

Horváth Ágota
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Munka közben

Sok mesterséghez használnak speciális ollókat,

Kocsis Ferenc
Kocsis Ferenc

Az ellentétes tulajdonságokat kell
harmóniába hozni

feje szerint gondolkodni. Esetleg speciális szer

A kakas szimbólum sok kultúrában használatos.

számot is készítenem kell. Egy-két kivételtől

Többek között erőt, férfiasságot, harciasságot,

beszélgetés kocsis ferenc késmíves mesterrel

eltekintve nem szívesen csinálok ilyen munkát.

éberséget jelent. A debreceni bicskákba való

1966-ban született Debrecenben. Az erdőspusztai tanyavilághoz tar

színűleg vallási szimbólum volta miatt került

tozó Fancsikán nőtt fel és ma is itt él családjával, műhelyét is itt

„Izzó lényem

Van-e saját kés vagy bicska gyűjteményed? Ha

bele. Gyakran a református templomok torony

rendezte be. Első kését tíz éves korában készítette el. Mesterei

és a kohó

igen, kérlek mutasd be pár mondatban! Milyen

díszeként is szerepel.

Szoboszlai Gábor rézműves és Polyák Imre késmíves mesterek voltak.

fehér tüzében

emlékek, élmények kötnek hozzájuk?

1992-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetemen agrár
mérnöki

mohó

diplomát szerzett. 1996 népi iparművész címet kapott, ekkortól

álmaim mintáit

Van néhány régi késem, bicskám más mű

megélhetésének forrása a késmíves mesterség lett. A Kocsis kések

acélba zárom

helyekből, kultúrákból. Egy több mint 40 éves,

Igen. Az elvárások kicsit elszakadtak a realitá

mára fogalommá váltak, különösen a debreceni bicskatípusba tartozó,

odázva halálom.”

de teljesen újszerű, gyöngyház nyelű, „Zsoldos”

soktól. A mai világban legtöbb bennünket

márkájú, szegedi halasbicskára sikerült szert

körülvevő tárgy ipari gyártástechnológia útján

Igaz a hír, hogy jelenleg nem készítesz bicskákat?

fémberakásokkal gazdagon díszített páros-kések, és farvillás-kések,
valamint a saját kovácsolású damaszt acélból készített különleges

A komoly fizikai erőnlétet megkívánó mesterség művelése érzékeny lélekkel

kidolgozású darabok. 2001-től tagja a Magyarországi Kovácsmíves

párosul. Kitől származik a honlapodon olvasható idézet?

Céhnek. 2004-ben alapító tagja volt a Magyarországi Késmíves

tennem. Az eredeti reszelő sablonokat is meg

keletkezik. A kések zöme is. Egy kézműves

jük ezt, mert sok ellentétes tulajdonságot kell

kaptam a mester hagyatékából. Van két eredeti

termék esetében az ismétlési pontosság, a

harmóniába hoznunk. Egyszerre legyen végtelen

„Sziráky” bicskám, melyekhez csere útján

geometriai tökéletesség, a szimmetria, az ön

Céhnek. Továbbá tagja a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egye

Dr. Kocsis Jánostól, aki a bátyám, pszichiáter szakorvos. 2005-ig aktívan

vékonyságú (az élnél), mégis masszív-éltartó,

jutottam.

költség nem összevethető egy megmunkáló

sületnek. Számos hazai kiállítás részt
vevője és pályázat díjazottja.

segített a késkészítésben. Kedvtelésből verseket ír.

mégis fenhető-kemény, mégis szívós.

2006-ban a Brnoi Nemzetközi Késkiállításon a „legjobb használati
kés” díjat nyerte. 2014-ben a budapesti Fegyver, Horgászat, Vadászat

központban gyártott eszközével. A közönség egy
Modernizálod-e a debreceni bicskákat?

Miben gyökerezik a szakmád szeretete?

Nemzetközi Kiállításon (FeHoVa) közönségdíjat nyert. 2009-ben a

Akár négy generációt kiszolgált késeket is szoktak

része egyedit, személyre szólót, de makulátlan
tökélességűt akar versenyképes áron. Én nem

hozni, javíttatni a műhelyedbe. Kihívást jelent-e

A debreceni bicskákat nem szeretném moder

dolgozom tökéletesen. A hibáim tesznek

számodra a régi darabok restaurálása?

nizálni. Tevékenységem éppen a megtartásukra

emberivé. Készítek bicskákat, kisebb-nagyobb

irányul.

szériákban, de a bicskakészítésben az egyedi

Brnoi Nemzetközi Kés Kiállításon a „kiállítás legjobbja”; 2010-ben

A kés kicsit több mint egyszerű használati eszköz. Nem csak racionális

Brno-ban az övé a „legjobb fix pengés vadászkés”, 2014-ben FeHoVa-n

szemmel tekintünk rá. Van férfi ékszer, státuszszimbólum szerepe is.

a Nimród Vadászújság közönségdíját nyerte.

A hagyományos kultúrákban nagy becsben tartott tárgy. Készítése

A régi darabok javítása, kiegészítése általában

összetett, hosszadalmas folyamat, melybe kevesen nyernek beavatást.

nehezebb, mint az újak készítése.

A tradicionális debreceni bicskák nyelének egyik

A fix pengés kések más kategóriát jelentenek,

Kapcsolódó webhelyek: www.kocsiskesek.fw.hu, www.kesmives.hu,

A környezetünkben levő egyik legkeményebb anyagot, az acélt kell

Néha már az anyag beszerzése is problémát

jellegzetes fémberakásos díszítése a kakas. Hogy

esetükben az egyediség jobban megvalósítható.

www.kovacsmuvesceh.hu, www.miveskesek.hu

megmunkálni, ellenállását leküzdeni. Viszont csak tudással, ésszel tehet

jelent. Aztán meg kell próbálni a hajdani mester

kerül ez a szimbólum a bicskára?
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kívánságok kielégítését lehetőleg kerülném.

M 13 m

megvalósítani, ahol torzítatlanul jelenhetnek

szültségéről. Célunk a hagyományos technikák

Egyedül dolgozol a műhelyedben. Tervezed-e,

meg az információk. Ma már több mint 400

megőrzése, az ismeretterjesztés, egymás segítése.

hogy bővíted a vállalkozásod?

felhasználó tagja a fórumnak, köztük kés

Ez valójában egy szakmai-baráti közösség,

készítők, gyűjtők, késbarátok vagy csupán csak

jelenleg 22-en vagyunk tagok.

egyszerű érdeklődők. A saját honlapom meg

A bővítés, növekedés nehéz dolog egy kézműves

nak, hiszen – Mac Prensky szavaival élve – mi

2004-ben alapító tagja voltál a Magyar Késmíves

A vevőim többsége hagyományos értékrendet

vállalkozás esetében, az ugyanis nem lineárisan,

saját utat keresek. Aki az útját megtalálta,

csak „digitális bevándorlók” vagyunk, míg ők

Céhnek, amely nevéhez híven a szakmaiság védel

tisztelő ember. Megtalálhatók közöttük a

hanem lépcsőzetesen lehetséges. A vállalkozás

annak azon következetesen kell haladnia, egyik

„digitális bennszülöttek”. Természetesen tennünk

mében működik azóta is. Milyen belső szabályokat

gazdálkodók, vadászok, természetjárók. Néha

belső körülményeinek összhangban kell marad

kell ez ellen! Most végeztem egy digitális kom

alakítottatok ki?

dolgozom igazi gyűjtőknek is, akik a külön

nia a piaci lehetőségekkel, az adminisztratív

A „Kocsis bicska és kés” már jó ideje fogalomnak

Az én korosztályom ezen a téren kicsit le van

számít a késeket kedvelők körében. Mi a siker titka?

maradva. Az internetes kommunikáció nekünk

közterhekből kiveszi a részét, fejlődni képes.
Mi a kitűzött célod, amikor egy tárgyat készítesz?

nehezebb, mint a nálunk fiatalabb generáció
Nem az előttem járót igyekszem másolni, hanem

lépést a másik után téve.

petenciák javítását célzó tanfolyamot. Működ

Mi magaddal szemben a legfontosabb elvárásod?
Célom, hogy munkám során funkcióját leg

Damaszt kések

Kikből áll a megrendelői és gyűjtői köröd?

Jó késes mester az, aki a vevői megelégedettségére
dolgozik, a családjának egzisztenciát teremt, a

szeretnék ezen változtatni.

újítását is most tervezem.

Bicskák minden mennyiségben

Kit tartasz ma jó késes mesternek és miért?

Jelenleg egyedül dolgozom, a közeljövőben nem

legességeket keresik. Külföldre két viszonteladó

környezettel. A piaci környezeten csak nagyon

nak dolgozom. Ausztriába az ottani tervek

kicsi mértékben tud változtatni egy szereplő, az

A fiatal kézművesek könnyebben használják az

tetünk egy internetes szakmai fórumot is a

Meghívásos alapon lehet valaki céhtag. A be

informatika biztosította marketing lehetőségeket.

www.miveskesek.hu honlapon. A fiam segít

mutatkozása után egy évig tagjelölt státuszba

szerint készítem a megrendelést, Németországba

adminisztratív feltételeken semmilyen mérték

viszont a saját tervezésű késeimből is rendelnek.

ben nem. Ott csak az alkalmazkodás lehetséges.

jobban ellátó, esztétikus, tárgy szülessen.

Számodra még az is segítség lehet, hogy a feleséged

ségével

fórumot.

kerül, részt vehet a programjainkon, de nem

Szeretek természetes anyagokból, hagyományos

informatika szakos pedagógus. Te hogy élsz ezekkel

Elsősorban nem üzleti céllal, hanem egy olyan

szavazhat. Ez idő alatt egy idős céhtag látogatást

A teljesen egyedi elképzelésű megrendelésektől

Jelenleg egy önfoglalkoztató, egyszemélyes kéz

szakmai fórumot és kontrollt szerettünk volna

tesz a műhelyében, hogy meggyőződjön felké

viszont szabadulni igyekszem.

műves vállalkozást életképesebbnek gondolok,

technológiával dolgozni.

az eszközökkel?
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2011-ben

indítottuk

a
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mint a következő lépcsőt jelentő, külső

Vassal Fesztiválon (Késesek, Kovácsok és

forrásból megvalósított 3-5 fős vállalkozást.

Fegyverművesek Országos Találkozója), és a
Magyar Késmíves Céh két nagy rendezvényén,

Van-e olyan kitűzött szakmai célod, amit eddig

szeptemberben a Lurdy Házban és december

még nem sikerült elérni?

ben a Vajdahunyad Várban. Egyik esetben sem
az eladás a fő motivációm, inkább a kapcsolat

Apró céljaim vannak. Egy-egy kiállításon való

tartás a szakmával és a vevőkörrel.

részvétel, egy új forma megvalósítása, egy új
technológia elsajátítása.

Hogy látod a szakma nemzetközi helyzetét? Hogy
ítéli meg a külföldi közönség a magyar termékeket?

Mi jelenti számodra az igazi elismerést, a
Magyarországon remek késesek vannak, kül

pályázati eredmény? Kitüntetés? Vagy más?

földön talán nagyobb megbecsülést vívnak ki,

Munka közben

sikerélményt? A megrendelő elégedettsége? Egy

A visszatérő vásárló a legnagyobb elismerés.
Sikerélményt leginkább egy újítás megvalósí
tása jelent.

készítők bárhol megállják a helyüket a világban.
Találkozhatunk-e idén is veled a Mesterségek

Külföldön

Damaszt kés

dolgoznak. A hazai készítők termelőeszközökkel

kiállításokon, vásárokon is!

tudást?
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mestereket a hazaiakkal, mert más feltételekkel
gyengén ellátottak. Ugyanakkor a magyar kés

Rendszeresen részt veszel hazai és nemzetközi
Vannak-e tanítványaid, akiknek átadhatod a

mint idehaza. Nehéz összehasonlítani a külföldi

elsősorban

csak

a

környező

Ünnepén?

A fiamat szeretném bevezetni ebbe a tevékeny

országokban jártam: Ausztriában, Csehország

ségbe. Ferenc 19 éves gimnazista. Rajta múlik,

ban, Szlovákiában. Idehaza azonban négy nagy

Igen, ott leszek. A Magyar Kovácsmíves Céh

hogy akarja-e folytatni a szakmám. Emese

szakmai rendezvény rendszeres résztvevője

felkérésére mesterségbemutatót fogok tartani.

lányom gyógyszerészetet tanul, de emellett

vagyok minden évben: Tavasszal ott vagyok a

textilmunkákat készít és rajzol.

FeHoVán, nyáron Székesfehérváron a Tűzzel-
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Jókainé Gombosi Beatrix

Szántó Szabolcs

2010 – A Tűzzel-Vassal Fesztivál és a Fehérvári

1976-ban született Budapesten. Az építőipari szak

Kézművesek Egyesülete Év Kése 2010

iskolában szerzett érettségi után a Testnevelési Egye

pályázatán „Legszebb damaszkolt pengéjű

temen folytatta tanulmányait, ahol testépítés és fit

kés”, valamint „Exkluzív zsebkés”

ness edző szakképesítést szerzett. 1998-ban kezdett el

legkiemelkedőbb alkotás címek elnyerése

késkészítéssel foglalkozni. Budapesten saját kovácsés csiszolóműhelyében egyedül dolgozik, maga tervezi
a késeket, fegyvereket. 2010-ben elnyerte a Népmű
vészet Ifjú Mestere címet. 2005-től a Magyar Kés
míves Céh tagja. 2007-ben népi iparművész címet
kapott. 2012-től az Iharos Népművészeti Egyesület

2010 – „Legjobb fix pengés használati kés”, Brnoi
Nemzetközi Késkiállítás

Szántó Szabolcs

A pontosság mindenek felett!

volt, aki Révész Késes Műhely néven vált széles

próbáld meg úgy...!” vagy „Próbáltad már emígy,

szántó szabolcs fegyverkovács , késmíves

körben ismertté és elismertté. Árpival 17 éve

azt az anyagot?” Ehhez hasonló mondatokkal

népi iparművész , a népművészet ifjú mestere

ismerjük egymást. Egy külföldi vásárba men

terelgetett a helyes irányba. A helyzet mára

tem és elvittem a bicskáit is árulni. Innen a

kiegyenlítődött, mostanában szakmai kérdésekben

Honnan indult a szakmád szeretete? Hol, hogyan

kapcsolat. Aztán egyre többet segített szakmai

én is szoktam neki segíteni, ami nagy meg

ismerkedtél meg vele?

dolgokban, a miértjét nem tudom, talán látta,

tiszteltetés számomra, talán a legnagyobb.

hogy szorgalmas és ügyes vagyok. Első népi

2011 – „Legjobb fix pengés használati kés”, Brnoi
Nemzetközi Késkiállítás
2011 – Magyar Kézművesség pályázat, Fővárosi
Önkormányzat különdíja

Már gyermekkoromban nagyon szerettem

bicskáimat az ő útmutatása alapján csináltam

bütykölni, rajzolni. Ami a kezem ügyébe került,

meg, ráadásul ő adta hozzá az alkatrészeket.

mindenből készítettem valamit. Tizenévesen, a

Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy az általa

Használati tárgyakat készítek, így a használat

Mikor vagy elégedett a munkáddal?

hagyományőrző haditorna keretében ismer

használt, préselt formát készíthettem el.

az első. Szeretek díszíteni, de nem szeretem a

gászat, Vadászat (FeHoVa) és más nemzetközi kiál

Kézművesek Egyesülete Év Kése 2011

kedtem

fegyverekkel.

A másik mesterem Kocsis Ferenc, akivel több,

túldíszített, funkcionálisan nem jó termékeket.

lításoknak.

pályázatán „Vadászkés”kategóriában

Rendkívül fogékony voltam a középkori tör

mint tíz éve találkoztam először egy kiállításon.

A díszítések általában megdrágítják a tárgyat,

legkiemelkedőbb alkotás cím elnyerése

ténelem iránt. Érettségi után úgy döntöttem,

Előtte már ismertem a munkáit és őt tartottam

emiatt vagy eladhatatlan lesz vagy vitrinbe

2013 – A Tűzzel-Vassal Fesztivál és a Fehérvári

hogy a kezem ügyességével szeretném meg

tagja. Rendszeres résztvevője a hazai Fegyver, Hor

Díjak, elismerések:
2007 – Késműves Magazin „Év kése 2007” szakmai
különdíj
2008 – A Tűzzel-Vassal Fesztivál és a Fehérvári
Kézművesek Egyesülete Év Kése 2008
pályázatán „Legszebb nyelű vadászkés”

2011 – A Tűzzel-Vassal Fesztivál és a Fehérvári

meg

a

történelmi

a legjobb damasztkovácsnak. Megjegyzem, a

kerülnek. Egyiket sem szeretem. Egy kés

Kézművesek Egyesülete Év Kése 2013

keresni a kenyerem. Berbekucz Viktor fegyver

apróvadvadászatról, akár nagyvad éjszakai les

mai napig is őt tartom. Akkoriban kezdtem a

legyen használható, de szép is! Erre az egyen

pályázat „Legszebb nyelű vadászkés”

kovács műhelyében kezdtem el dolgozni

vadászatáról van szó, szívesen töltöm a szabad

damaszkolással foglalkozni. Megmutattam egy

súlyra törekszem. Nálam a pontosság mindenek

kategóriában legkiemelkedőbb alkotás cím

Pécelen, ahol hét évig maradtam. Itt találkoz

időm az erdőben és a vadásztársakkal, még

munkámat neki, megnézte, majd a bajsza alatt

felett! Kocsis Feri szerint néha már túlzásba

elnyerése

tam először a kovácsmesterséggel is, de igazi

akkor is, ha „nem történik semmi”.

megjegyezte, hogy a kovácsmunka jó, de a

esem, hiszen kézzel készítem a tárgyakat, és itt

savazás – amivel a mintákat láthatóvá tesszük

nem lehet százszázalékos munkát készíteni.

– pocsék. A következő találkozásuknál már egy

Ebben egyetértek, de megpróbálom a lehető

tökéletes pengét adtam a kezébe. „Látom meg

legjobbra megcsinálni, ami tőlem telik.

2013 – A Tűzzel-Vassal Fesztivál és a Fehérvári

mesterem még hosszú évekig nem akadt. Szakmai
Kiket tartasz mesterednek és miért?

legkiemelkedőbb alkotás cím elnyerése

Kézművesek Egyesülete Év Kése 2013

téren sokat segítettek Boczor Péter hőkezelő

2009 – A Tűzzel-Vassal Fesztivál és a Fehérvári

pályázatán „Funkcionális konyhakés”

mester tanácsai. 28 éves koromra saját műhelyt

Kézművesek Egyesülete Év Kése 2009

kategóriában legkiemelkedőbb alkotás cím

tudtam berendezni. Minden érdekel és mindent

Mestereim iránymutatásai, atyai jó tanácsai

tanultál savazni.” – mondta egy fél mosollyal a

pályázatán „Legszebb damaszkolt pengéjű

elnyerése

szeretek, ami a szakmámmal összefügg, például

szakmai igényességem, fejlődésem mérföldkövei.

bajsza alatt. Innentől a damasztmesterem lett.

Igazán esztétikus egyedi logóval látod el a termé

vadászom is, persze csak hobbiként, mert kevés

Barátságuk mai napig sok válaszút előtt segít

A tudást nem adta könnyen, mindig csak picit

keidet, ami a ‚SzaSza kések’ védjegye, ahogy bará

időm jut rá. Íjjal és puskával is vadászom. Akár

ségemre szolgálnak. Első mesterem Tóth Árpád

segített, és azt sem direkt módon. „Esetleg

taid is nevezik. Hogy vezetted be ezt a márkajelet?

kés” legkiemelkedőbb alkotás cím elnyerése
2009 – Késműves Magazin, Késkészítői verseny, II.
helyezés

Kapcsolódó webhelyek: www.szasza.net,
			

www.kesmives.hu

M 19 m

M 20 m
M 21 m
A műhelyben

Markolat csiszolás

2003-ban magam terveztem a logót, amit

a népi motívumokat, de szeretem a puritán

a népi dolgokat. Ettől függetlenül készülnek a

minden

egyszerű vonalakat is.

műhelyben népi termékek is.

Kikből áll a megrendelői köröd?

2003-ban kezdted el saját műhelyed kialakítani,

általam

készített

tárgyba

azóta

beleütök. Elmentem egy grafikai stúdióba az
ahol azóta is egyedül dolgozol. Milyen terveid

kérni érte, hogy inkább leültem és magam
megrajzoltam. Íjászkodom is, így nem véletlen

A legkülönfélébb emberekből. Hagyomány

került bele a nyílvessző stilizált rajza. Fontosnak

őrzőktől elkezdve a bankáron át sokan

tartottam, hogy emblematikus legyen, hiszen

megkeresnek.

vannak a jövőre nézve?
Személyi bővítést nem tervezek. A tárgyi fel
tételek esetében mindenképpen kell fejlődni.

mondani. Pozitív fogadtatása volt a védjegynek,

Milyen típusú késeknek, fegyvereknek van ma

Szeretnék még újabb gépeket vásárolni, amelyek

még nem fordult elő, hogy egy megrendelő ne

igazán divatja?

kel a speciális részfeladatokat könnyebben lehet
megoldani.

kérte volna.
Késeknél talán a túra és katonai kések hódí
Rendkívül széleskörű tevékenységet folytatsz. A tör

tanak. Az úgynevezett klasszikus vadászkések

Milyen kitűzött szakmai célod van, amit eddig

téneti fegyver rekonstrukcióktól (kardok, szablyák,

ideje leáldozóban van. Nagy reneszánszát élik a

még nem sikerült elérni?

tőrök, bárdok) kezdve a modern ‚outdoor’ túra

magyar paraszti világ bicskái és kései, kissé már

késekig nagyon sokfélét készítesz. Ugyanúgy

túldíszített megjelenítésben. A kardoknál a szablya

Jó lenne az Élő Népművészet pályázaton szép

használod a hagyományos szénacélt, mint a

viszi a prémet. Végvári idők magyar szablyáit

eredményt elérni. Hosszútávon az életben mara

legmodernebb ötvözött rozsdamentes anyagokat,

keresik a legtöbben.

dás a cél.

kezdve a lézeres kivágásig sokféle technikával

Munkáid között a „népi stílusú” alkotások milyen

Mi jelenti számodra az igazi elismerést, a

dolgozol...

súllyal szerepelnek? Mi a tendencia e tekintetben

sikerélményt?

Damaszt kés

külföldön a Szántó nevet ki sem tudják

Munka közben

elképzelésemmel, de olyan összeget akartak

valamint a hagyományos kézi kovácsolástól

és észre kell venni benne a dolgokat. Én

Egyre kevesebb, mert nem ebbe az irányba

kérdése! ...Természetesen a megrendelő elége

szeretek többféle stílusban dolgozni. Szeretem

mentem el. Emiatt nem annyira keresik nálam

dettsége, hiszen a tárgyat neki készítem és az ő

M 22 m

Damaszt kés

Amikor Kocsis Feri felhív, hogy lenne egy szakmai

Pukko tokkal

a munkáid között?
A specializálódás beszűkültté tesz. A világ nyitott

M 23 m

arcán látom, hogy ilyet gondolt el magának,

Rendszeresen veszel részt nemzetközi ki
állí

tudom, szívesen fogja használni. A pályáza

tásokon, vásárokon is. Hogy látod a szakma

tokból néha elegem van, amikor hozzá nem

nemzetközi helyzetét?

értő, nagy arcú zsűritagokkal találkozom.
Külföldön minden kicsit más, de én csak
Tervezed-e, hogy kisfiad, Zalán részére majdan

Európába jutottam el. Ennyi profi késkészítő

átadd mesterségbeli tudásod, s akár együtt dolgoz

sehol sincs, mint nálunk. A külföldiek szeretik

zatok a műhelyben?

a pontos precíz magyar munkát, azonban a
népi dolgokat nem értik, sőt a németek nem is

Még nem tudom. Teljesen nyitva hagyom a

szeretik. A csehek, szlovákok viszont szeretik a

kérdést. Abban fogom erősíteni majd a fiamat,

magyar bicskákat.

amit ő választ. Semmit nem szeretnék ráeről
tetni. Az állatok egyelőre jobban érdeklik min

Mióta veszel részt a Mesterségek Ünnepén?

dennél, és ennek örülök. Meg annak hogy ő van.
2012-ben először jártam a rendezvényen „ön
Van-e olyan saját készítésű kedves tárgyad,

jelöltként” mesterségbemutatót tartani az Iharos

amelytől soha nem akarsz megválni?

Egyesület kovácsműhelyében. Tavaly egy kis

Készül a rókás bárd

standon árusíthattam a késeim. Idén viszont
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Az egyik egy pukkó kés, amely a viking hagyo

felkérést kaptam mesterségbemutatóra, ahol

mányőrző felszerelésem része, és 2007-ben a

Benkő Attila kováccsal és egy erdélyi mesterrel,

Késműves Magazin „Év kése” díját nyertem

Dankó Tibor lópatkolóval fogunk együtt dolgozni.

vele. A másik az a kollekció, amelyért a Nép
művészet Ifjú Mestere címet kaptam. Ez áll egy
csontozókésből, tőkekésből, „rókabárdból” és

Jókainé Gombosi Beatrix

egy hússzeletelő késből és villából. Ezt szeret
ném a fiamra hagyni, hogy büszke lehessen rám.
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Kézmuves
turizmus
Gondolatok a kézműves turizmus fejlesztésének lehetőségeiről
az Európai Unió keretein belül Magyarországon
Hogyan és merre tovább, népi kézműves alkotóházak?
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Kézmuves turizmus

Gondolatok a kézműves turizmus fejlesztésének lehetőségeiről az Európai Unió keretein belül Mag yarországon

lehetőségeiken keresztül komoly erőfeszítéseket
tettek, hogy a turizmusnak ezt a nagyon

A turizmuson belül a hagyományos turisztikai

az volt, hogy a kézműves turizmus lehetőségei

út van Írországban, és saját honlappal rendel

speciális területét segítsék, de mintha az utóbbi

irányok mellett az elmúlt időszakban az ún.

nek bővítésével elősegítsék a kevésbé fejlett

keznek. (Bővebben: www.craftinireland.com)

időben egy kicsit megtorpant volna ez a

aktív turizmus egyre szélesebb körben hódít

régiók fejlődését. A felmérések és tovább

Katalóniában, barcelonai rövid egynapos tar

fejlődés.

teret magának. Ide tartozik a kézműves turiz

képzések három nagyon különböző adottságú

tózkodásom során egy fél délelőttöt szántam

Magyarországon még a 90-es években először a

mus is, amelynek külföldön már hagyománya

területen, Lappföldön, Krétán és Észak-Portu

arra, hogy megnézzem az El Poble Espanyolt, a

Dél-dunántúli Regionális Turisztikai Marketing

van, de nálunk még sok a kihasználatlan

gáliában zajlottak, azonban a hosszú távú

kézművesek és iparművészek birodalmát, amelyet

Igazgatóság vezetője, Hegyi Zsuzsa adott a

lehetőség. Idegenvezetőként, turizmus kutató

elemzések kimutatták, hogy valamilyen módon

egy Spanyolország különböző építészeti stílusait

kezembe egy nagyon jól összeállított tájékoz

ként és amatőr kézművesként régóta foglal

mindhárom régióban pozitív változások indultak

bemutató építészeti „skanzenben” hoztak létre,

tató anyagot a régió kézműveseiről.

koztat a gondolat, hogyan lehetne a bel- és a

be. (Bővebben: www.ec.europa.eu)

és ahol mintegy 40 hagyományos és kortárs

Aztán Skorutyák János bácsalmási kékfestő

külföldi turisták érdeklődését még jobban

A tágabb baráti körömhöz tartozó finn nemezes,

kézművességet űző mester kapott bemutató és

mester egy rendelésem után jelezte, hogy

felkelteni a kézműves turizmus iránt Magyar

Kaija Paltto családjával szintén csat
lakozott

eladási

nyugdíjazása után szívesen kapcsolódna mű

országon.

ehhez a projekthez, és beszámolóiból, valamint

(Bővebben: www.poble-espanyol.com)

helyével kézműves turisztikai programokhoz.

Ebben a rövid írásban nem törekszem a tudo

a honlapjukról az derül ki, hogy komplex

Tudomásom szerint Tallinban is létezik mes

Sajnos ő nemrég elhunyt, de a család szeretné,

mányos teljességre, inkább néhány általam

programjukkal nagyon is sikeresek lettek. (Bő

terségek utcája, ahol hasonló körülmények

ha tovább működne a műhely, és a turisták

fontosnak tartott turisztikai és kézműves szem

vebben: www.lemmenjoki.org)

között dolgozhatnak a mesterek.

látogatására is fel akarnak készülni. (Bővebben:

pontot szeretnék a Mesterség és Művészet olva

Későbbi külföldi útjaim során Írországban ír

sóinak figyelmébe ajánlani közérthető nyelven.

kézműves barátaim hívták fel a figyelmemet

I t t h o n i e re d m é n y e k

Szintén pozitív példa a győri Tóth Ildikó –

arra, hogy Kilkenny megyében létezik egy

Jól tudom, hogy Magyarországon is régóta

Gerencsér Zsolt kékfestő házaspár, akik már jó

Kü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k

nagyon jól működő Craft Trail (Kézműves Út),

vannak egyéni és szervezeti kezdeményezések.

ideje fogadnak érdeklődőket a műhelyükben

Pár évvel ezelőtt, amikor a holland beutazó

amely a különböző területeken dolgozó, láto

Vállalkozó szellemű mesterek nyitották meg mű

is, ahol a vásárlás mellett lehetőség van a

turistákról írtam a szakdolgozatomat, kezembe

gatókra nyitott kézműves műhelyeket fűzi fel,

helyeiket, a NESZ, a Hagyományok Háza, a

mesterség titkainak alapfokú elsajátítására is.

akadt egy angol szakember, Dr. Greg Richards

megfelelő tájékoztató anyagokat és alkalomadtán

Falusi Turizmus Országos Szövetsége (FATOSZ),

(Bővebben: www.gyorikekfesto.hu )

által írt cikk egy, a 90-es években zajló Európai

egyéb programokat is garantálva a látogatóknak.

a Tájház Szövetség, a Magyar Turizmus Zrt. és

A hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet

Uniós projektről (EUROTEX). A projekt célja

Jelenleg egyébként összesen nyolc ilyen tematikus

a különböző minisztériumok pedig szervezeti

elnöke Báder Miklósné Vera hívta fel a figyelmem
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lehetőséget

kicsiny

műhelyekben.

Kosárfonás

www.kekfesto.hu)
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arra a több szervezet összefogásával kialakított

jelenlegi helyzetéről, és nagyon sok meg

regionális tematikus útra, amelyet Palóc útnak

fontolandó javaslatot vet fel a jövőre nézve.

neveztek el, és amely kézművességgel kapcsolatos

A stratégia készítésével párhuzamosan elkészült

helyszíneket, programokat is tartalmaz. (Bővebben:

egy adatbázis is az aktív kézművesekről.

www.palocut.hu)

Sajnos, az nem derül ki a tanulmányból, hogy

Tudomásom szerint Budapesten a Hagyományok

milyen időtávra vonatkoznak a tervek, illetve

Háza részéről elindult egy kezdeményezés az I.

nincs mellérendelve konkrét megvalósíthatósági

kerületi Önkormányzat felé a Fő utca Mester

terv a pénzügyi háttér, felelősök, időzítés rész

ségek utcájává alakításának ügyében.

letezésével. Tudomásom szerint amióta a program

Vannak tájházak, kisebb múzeumok, skanzenek

elkészült, a Minisztérium nem foglalkozott

és nyári táborok, ahol szintén megfordulnak

érdemben ennek kidolgozásával.

bel- és külföldi látogatók, azonban róluk nem

Ettől függetlenül 2013-ban a FATOSZ többek

készült turisztikai szempontú felmérés.

között a NESZ-szel is együttműködve, két
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Új kezdeményezések

stratégiának a szellemében, hagyományteremtés

2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz

céljával.

tartozó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési

Az egyik a Vidékjáró napok rendezvénysorozat,

és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából a Ha

melyet FATOSZ idén már másodszor szervezett

gyományok Háza, a NESZ, a Muharay Elemér

meg. Ezek a rendezvények bizonyos hagyomá

Népművészeti Szövetség és számos szakértő

nyokhoz, jeles napokhoz kapcsolódva próbál

bevonásával elkészült a Mesterségem címere – a

ják felhívni a figyelmet a vidék értékeire.

használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

A kezdeményezéshez 29 szervezet kapcsolódott,

című tanulmány, amely kitér a kézműves turiz

és mindegyik rendezvénynek megvan a maga

musra is. (Megtalálható a Hagyományok Háza

felelőse.

honlapján: www.hagyomanyokhaza.hu) A stratégia

Ezen belül rendezték meg áprilisban a Tájházak

nagyon komoly elemzést ad a népi kézművesség

Napját, melynek megszervezésében a Tájház
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Írókázás

Pártában

rendezvénysorozatot is útjára indított ennek a

kodnak. Részben azért, mert elöregedett ez a
generáció, és nem tudja alkalmazni, vagy nem
szereti a kommunikáció modern formáit
(Internet, közösségi oldalak, email, stb.). Más
részt sokan nem rendelkeznek megfelelő
fogadóhellyel. Azonban éppen a tájházak, nemzeti
parkok látogatóközpontjai, alkotóházak tudnának
ebben az esetben segíteni.
A NESZ és a Népi Kézművesek és Alkotóházak
Országos Egyesülete szervezésében szintén volt
során francia mintára számos népi kézműves
alkotóház és műhelygaléria egyszerre nyitotta
ki kapuit a látogatók előtt 2014 áprilisának első
hétvégéjén. (Bővebben: www.ahazak.hu)
Ja v a s l a t o k , ö t l e t e k
Összegezve tehát kitűnik, hogy nálunk is
elindult többféle kezdeményezés, de nincs egy
olyan intézmény, amely összefogná e kezde

Szövetség játszott irányító szerepet. Ezen a

fontos szerepet kap majd a kézművesség.

ményezéseket, megjelenítené a már meglévő

rendezvényen kiemelkedő szerep jutott a

(Bővebben: www.videkjaro.hu)

kínálatot, és foglalkozna a továbblépés gyakor

kézművességnek. Szintén a programsorozat

Azonban a fő szervező, a FATOSZ tapasztalata

lati teendőivel is.

keretében rendezik meg ősszel a Pásztorélet-

szerint a kézművesek általában nagyon nehezen

A kis lépések politikáját követve, sokat segítene

Pásztorhagyományok – Kézműves Mesterek

kapcsolódnak a rendezvényekhez, és a falusi

a helyzeten, ha a NESZ és/vagy a Hagyományok

Napja rendezvénysorozatot, amelyben ismét

szállásadók kéréseihez is nehezen alkalmaz

Háza és/vagy a FATOSZ alkalmazna egy olyan
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Mesterségek Ünnepe − Oroszlános udvar

Mesterségek Ünnepe − Savoyai terasz

már idén egy olyan rendezvény, amelynek
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fiatal gyakornokot, aki turisztikai tanul
má

fogadóhely bővítésre, hiszen a pályázati ki

kézműves termékek eladása is fontos része a

szervezetek munkatársai, vezetői a modern al

nyokat folytat, és érdekli a kézműves turizmus,

írások feltételrendszere nagyon gyorsan változik

kézműves turizmusnak. A termékeket meg lehet

kalmazott pszichológia eredményeit felhasználó

esetleg a szakdolgozatát is ebből a témából írja.

mind az EU-ban, mind pedig Magyarországon.

vásárolni a mesterek műhelyeiben, vásárokon,

kooperáció-fejlesztő tréningeken is részt ve

általános vagy kézművességre szakosodott üz

gyenek. Sajnos, úgy látom, hogy Magyar

Az ő feladata lehetne egyrészt létrehozni egy
Végül, de nem utolsó sorban a gyakornok

letekben. Olaszországgal ellentétben sajnos

országon nagyon sok kiváló elképzelés, projekt

az egyéni mesterek, alkotóházak, tájházak, akik

biztosíthatná a kapcsolattartást a kézműves, a

Magyarországon még nem találunk minden

gyakorlati megvalósítása azon bukik meg, hogy

nyitottak a bel- és külföldi vendégek fogadá

turisztikai- és kormányszervek között, mint

nagyobb üzletben egy minősített helyi terméket

a résztvevők nem képesek hosszú távon

sára, az elérhetőség, a fogadóhely, a szolgáltatás

például a Magyar Turizmus Zrt, a Tourinform

bemutató és árusító sarkot, de megfelelő

együttműködni. Ennek számos oka lehet,

jellege és a nyelvtudás megjelölésével. Ez az

irodák, a Magyar Utazási irodák Szövetsége,

lobbizás mellett még ez is megvalósulhat.

amelyeket fel kell tárni, meg kell oldani. Ezen

adatbázis naprakész információt szolgáltathatna

minisztériumok, államtitkárságok, stb.

A kézműves termékek eladásánál azonban mind

a téren szemléletváltásra van szükség, és csak az

azoknak a Tourinform irodáknak, utazási iro

Szintén a NESZ-en belül a különböző szakmai

külföldön, mind Magyarországon általános

a csapat lesz képes hatékony együttműködésre,

dáknak, idegenvezetőknek, stb. akik érdeklődnek

csoportok összefogásával létre lehetne hozni

problémaként merül fel a minősítési rendszer.

és a kitűzött feladatok megvalósítására, amelyik

a turizmus ezen speciális területe iránt.

először csak virtuális tematikus utakat, amelyek

A külföldi és hazai tapasztalatok azt bizonyítják,

ezt belátja és megvalósítja.

Másrészt a gyakornok az EUROTEX projekt

összeköthetnék a különböző mesterségeket

hogy egy többszintes, a falusi szállásadók mi

Ehhez kívánok sok sikert, és egyúttal várjuk az

kérdőíveit, stb. felhasználva felméréseket végez

képviselő kézműveseket.

nősítéséhez hasonló védjegy-rendszert kellene

olvasók észrevételeit a témával kapcsolatban az

hetne az eddigi tapasztalatokról, illetve azon

Ezek a tematikus utak egy része később

létrehozni, amelyben különböző minőségi és

alábbi email címekre

mesterek és szervezetek között, akik hajlandóak

kapcsolódhatna például az ETN (European

árkategóriák jelennének meg. Minderre vannak

E-mail: kovacs.molnar@gmail.com

lennének bekapcsolódni a kéz
műves-turiz

Textilnetwork, bővebben: www.etn-net.org) által

már konkrét példák, mint például a Mecsek

E-mail: igyarto.gabriella@nesz.hu

musba, de különböző okok miatt (nyelvtudás,

létrehozott textilkészítéssel vagy egyéb kéz

portéka védjegy, az Alföldi legendárium védjegy,

marketing ismeretek, fogadóhely hiánya, stb.)

művességgel kapcsolatos európai tematikus

stb., de ezen a területen jó lenne egy egységes

jelenleg nem képesek rá. Ezeket a hiányos

utakhoz. Ezek a tematikus utak és honlapjaik

rendszert kidolgozni az illetékes kézműves és

ságokat részletesen feltárva további lépéseket

kiváló lehetőséget nyújthatnak arra, hogy

turisztikai szervezetek együttműködésével.

magyar kézművesek a külföldi érdeklődőknek

Végül, de nem utolsósorban szeretném még

is bemutathassák kínálatukat.

hozzátenni az eddigi gondolatokhoz, hogy

Mind a mesterek, mind pedig a turisták szem

nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a kéz

szögéből nézve a programszolgáltatás mellett a

műves turizmusban érdekelt kézműves mesterek,

Mézeskalács készítés

olyan adatbázist, amelyben szerepelnének azok

lehetne tenni azok pótlására.
Azonban még így is kérdés marad, hogy a
mindenkori pályázati rendszer biztosít-e kere
teket a kézművesek turisztikai továbbképzésére,
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Kovács-Molnár Judit
idegenvezető, turizmus-kutató,
amatőr kézműves
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Népi kézmuves alkotóházak

Hog yan és merre tovább, népi kézműves alkotóházak?
Prokné Tirner Gyöngyi, a Népi Kézműves Alkotóházak Egyesületének elnöke a beszélgető partnerem. 2014. június 12-én Szolnokon találkoztunk,

Előadásodban beszámoltál arról, hogy Magyar

tevékenységek szempontjából. Számszerűségét

Van-e olyan kiemelt csoport, amelynek az érdek

országon a népi kézművesek sokféle módon vannak

tekintve nem kell szégyenkeznünk. Van ahon

képviseletét felvállalja a szervezet vagy minden

jelen a kulturális életben, a turisztikai kínálatban.

nan csak néhány helyszín csatlakozott, de a

fenntartói, tulajdoni formát igyekszik segíteni?

Az alkotóházak, a népi kézműves műhelyek, a be

programot indító Franciaország több száz

mutatótermek, a műhelygalériák, képzőhelyek, mind

helyszínnel mutatkozott be. Nagyobb városok

Mindegy ki a fenntartó, a lényeg, hogy a széles

más és más módon vállalják a népi kézművesség

ban 30-40 helyszínt is fel tudtak mutatni. Hát

közösségi összefogással épült alkotóházak, a

bemutatását, éltetését, fenntartását. Miután a

ehhez még fejlődnünk kell! Ettől függetlenül

mesterek által létrehozott műhelyek jelenlegi

NESZ-en keresztül a Népi Kézműves Alkotóházak

én elégedett vagyok, hiszen ez volt az első ilyen

bizonytalan működési körülményeit próbáljuk

Országos Egyesülete 2014 tavaszán kapcsolódott az

alkalom, nem számítottam ekkora érdek
lő

segíteni, vagy legalább ráirányítani a figyelmet

„Európai Művészeti és Kézművesség Napjai”

désre, annál is inkább, mivel a csatlakozók saját

a létükre és a jelenlegi mostoha működési

programhoz, van-e arról adatod, hogy ez a hazai,

költségükön kapcsolódhattak a programhoz.

feltételeket feltárva, lobbizni annak érdekében,

sokféle, számszerűen 59 formáció, nemzetközi

Azt hiszem, mindenki felmérte, hogy óriási

hogy kimozduljunk ebből az elég elkeserítő

összehasonlításban sok-e, vagy inkább kevés?

reklámértéke volt a közös megjelenésnek az

helyzetből. Tényleg szinte csak a lelkesedés

alkotóházi honlapon és az európai honlapon

adott a jelenlegi helyzetben!

Természetesen megnéztem az európai program

Gébárti Kézművesek Háza, fafaragók továbbképzése

ahol a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület meghívására a „Mában élő tegnap és holnap II.” című konferencián tartott előadást.

egyaránt és persze a médiákban is.

honlapját, hogy másutt mi a gyakorlat. Előre

A nálunk jelentős számúnak vélt alkotóház,

bocsátom, hogy más csatlakozó országokban

Ismerjük a számokat is: az állam 21%-ban áll az

műhely ténye megerősíti a népművészeti területet

főként az ipar- és képzőművészeti tevékenység

alkotóházak mögött támogatóként, míg a civil

kicsit is ismerőkben azt a véleményt, hogy ideje

jelenik meg nagy számban. Mi egy kicsit másak

szervezetek 43%-ban vállalnak fenntartó szerepet,

volt megszervezni ezeknek a műhelyeknek, házak

vagyunk ebben a tekintetben, de azt gondolom,

a fennmaradókat magánemberek és egyházi szer

nak az érdekképviseletét. Vajon ennek megfelelő

nagyon színesek vagyunk a bemutatásra került

vezetek működtetik.

volt-e a kezdeményezés fogadtatása?
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Kik voltak az első csatlakozók? Kerestetek-e intéz

szervezetfejlesztési tevékenységnek köszön
he

ményi, esetleg állami kapcsolatokat a kulturális

tően mára 35 tag, tagszervezet alkotja az

ágazatban és tervezitek-e hogy a vidékfejlesztés, a

egyesületet.

kulturális turizmus irányába is megtaláljátok a

Az elmúlt 3 évben épp háromszor indultunk

partnereket?

neki az állami kapcsolat kiépítésének, most
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Ez érdekes kérdés. 2010-ben, amikor a Gébárti

stabil kapcsolatot létrehozni, de a legfőbb cél,

Kézművesek Házában megszerveztük az első

egy pályázati keret létrehozása, még várat ma

konferenciát, amely az alkotóházak helyzetével

gára. Vidékfejlesztés ügyben is próbálkozunk a

foglalkozott, a résztvevők – akik többnyire a

kapcsolatépítéssel, de nem mondanám stabil

szakterület jól ismert képviselői voltak – a

nak a már létező kapcsolatunkat. A turizmus

konferencia végén egy nyilatkozatot fogal

területén épp az alkotóházi hétvége kapcsán

maztak meg azzal a céllal, hogy hozzunk létre

volt segítségünkre az országban 25 Tourinform

egy szervezetet, mely felvállalja a népi kéz

Iroda, akik a programfüzet által népszerűsítették

művesség létező helyeinek képviseletét, hiszen

ezt a programunkat. Nem gondolom, hogy

a beszélgetésekből már akkor is érzékelhető

nincs szükség a továbblépésre.

volt, hogy nem túl jó a helyzet. Épp abban az
évben szűnt meg az egyetlen olyan pályázati

A szervezet tagjainak ismeretében felvetődik a

lehetőség, mely e helyszínek infrastrukturális

kérdés, hogy melyek most a legjelentősebb kívá

fejlesztéseit, állagmegóvását, eszközbeszerzését

nalmak, elvárások a nagy múlttal rendelkező,

tette lehetővé. Ezt felháborítónak véltük. A szakma

régóta működő alkotóházat, műhelyt fenntartók

megbízta a gébárti házat, hogy készítse elő a

részéről?

civil szervezet létrehozását, mely aztán a követ
kező évi konferencián létre is jött. Akkor 18

Természetesen a legfontosabb az anyagi háttér

szervezet, egyéni alkotó alapította meg a

megerősítése lenne, de az elvégzett munka

szervezetet. Azóta voltak, akik kiléptek, de a

társadalmi megbecsültségének növelése is ha

Gébárti Kézművesek Háza, gyertyamártás

Vajdasági Magyar Folklórközpont, mézeskalács díszítés

úgy tűnik a kulturális ágazattal végre sikerült
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sonlóan fontos kívánalom. Ilyenkor mindig az

próbálja kialakítani profilját, lépésről-lépésre

fejlesztési Minisztérium volt a megbízó. Azt

jellegű a már működő mézeskalácsosok számára.

szervezet ehhez az országos programhoz? Milyen

a mondat jut eszembe, amit az elkészült Népi

haladva. Anyagi forrásaink, mint minden más

hiszem, ezen a területen saját érdekünkben be

Benyújtottunk egy pályázatot a kalaposság,

segítséget ad a műhelyeknek, alkotóházaknak,

Kézműves Stratégia is megfogalmaz: ne csak

hasonló szervezetnél az éves tagdíj, a pályázati

kell látni, hogy csak akkor tudunk megalapozott

mint régi ritka mesterség ismereteinek az

amelyek maguk is helyi értékként kezelendők?

bokréta legyünk a kalap mellett, amelyet meg

források, és a tevékenységből fakadó más

megkeresésekkel élni, ha azt alá tudjuk

elsajátítására. Ha elnyerjük a támogatást, akkor

lehet mutatni, ha kell, hanem mint a magyarság

bevételek. Az adó 1%-nak fogadására még csak

támasztani hiteles adatokkal.

az év második felében nyílik lehetőség ennek

Ugyan a 2012-ben megrendezett konferenci

hagyományos kultúrájának hordozói, megfelelő

ebben az évben leszünk jogosultak, bár ennek

A kérdés második felére csak azt tudom

megvalósítására. Mindenesetre elgondolkod

ánkon foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, érdemi

helyet, támogatást kaphassunk a munkánkhoz,

nagyságrendje azt hiszem elenyésző lesz egyelőre.

mondani, hogy a helyi önkormányzaton kívül

tató a kérdés. Azt hiszem, először a háttér

tevékenységet még nem kezdeményeztünk e

ez mindenütt változó. A település adottságaitól

megteremtésével kellene foglalkozni… Talán

területen.

pályázati lehetőség megteremtésével?

melynek kulcsfontosságú területe itt is a
megújulás, mint ahogy a folklórban ez már

A házak, műhelyek az adott településeken meny

függ, hogy vannak-e olyan megszólítható

megvalósult. A támogatást nem csak anyagi

nyire ismertek, elfogadottak, támogatottak és

partnerek, akik hajlandóak a segítségre, vagy az

értelemben gondolom!

látogatottak pl. éves viszonylatban? Kaptok-e

együttműködésre. Persze, ehhez kapcsolatépí

Hogyan értékelte a vezetőség a tavaszi közös hét

erről adatszolgáltatást, amit majd a pályázatok

tésre is szükség van az adott településen és

végét? Mennyire volt eredményes? Milyenek a

Hogyan tudtok ennek megfelelni? Milyen szer

benyújtásánál használhattok?

annak tágabb környezetében egyaránt.

külföldi visszhangok? Milyen közös megmozdulás

A szervezet honlapot működtet: www.ahazak.

vezeti felépítésben, milyen anyagi forrásokra

Véleményed szerint helyi szinten kik azok, akik a

lesz 2014-ben az elkövetkező időszakban?

hu, ezen érhetőek el programjaink, melyekről a

számíthattok?

házak fenntartásában támogatók, partnerek lehet

Nagyszerű ötletnek tartom a NESZ fazekas

Amennyiben pályázati támogatást sikerül kapni,

beszámolóinkon keresztül pontos információ

nének, akiktől segítséget kérhetnek a gondokkal

szakmai bizottsága által elindított fazekas inasok

Természetesen a hétvégéről kértünk vissza

úgy az év második felében a Hagyományok

kat adunk. Itt megtalálhatók azok a dokumen

küszködők?

vándorlását megszervező kezdeményezést. (Ötlet

jelzést a résztvevőktől. Nem mindenki tartotta

Háza Népi Iparművészeti Múzeumában egy

tumok is, melyek a működésünkre vonat

gazda Horváth Ágota – a szerk.)

fontosnak a válaszadást, így csak becsült

közös kiállításon mutatkozik be az egyesület

koznak. A sajtónyilvánosságot is igyekszünk

tagsága. Izgatottan várjuk az eredményt.

elérni a nagyrendezvényeink kapcsán.

Nem egyszerű egy ilyen országos szervezet
működtetése. Nincs főállású munkatárs, min

Milyen módon ad hírt a szervezet a programjairól,
terveiről, működéséről?

denki civilként a saját idejét, energiáját teszi

Adatszolgáltatásra nem kötelezhetünk senkit.

Gondoltatok-e arra, hogy más mesterségeknél, más

adatokkal rendelkezünk. Egy dologban azért

bele. Ez kihat a működésre, de az egymástól

Legfeljebb a tagságtól tudunk adatokat gyűjteni.

műhelyeknél is be lehetne indítani ezt az után

megerősítettek bennünket a résztvevők, még

való távolság sem kedvez ilyen szempontból.

Épp a már említett kézműves stratégia volt

pótlás nevelést segítő programot a Népi Kézműves

akkor is, ha kicsi volt a helyszín látogatottsága,

Mégis a közös célok összetartó erőként mű

nagy tapasztalat számomra, hogy mennyire

Alkotóházak Országos Egyesületének szervezésében?

mégpedig abban, hogy ezt a kezdeményezést

Közel két éve hatályos a magyar nemzeti

ködnek, a tagság amennyire teheti, segít a

nehéz adatokhoz jutni, megbízhatóhoz meg

folytatni kell, és évente meg kell szervezni a

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi

közös gondolkodásban, a célok érdekében a

főleg. Nem szeretném megmondani, hogy az

Az ötlet jó. Mi egyelőre táborokban gondol

hétvégét. Szerencsére voltak, akik komolyan

XXX. Törvény. Ez a kutató, feltáró munka erősen

feladatok meghatározásában és megvalósításában

adatgyűjtés során kiküldött levélre hány %-os

kodtunk. Június 21-től lesz a mézeskalácsosság

vették az ügyet és új javaslatokat is tettek a

kötődik a népi kézművesség hagyományainak

egyaránt. Nagyon fiatal a szervezet, most

volt a válaszadási hajlandóság! Pedig a Vidék

területén egy szaktábor, amely továbbképzés

továbbiakra vonatkozóan.

gyűjtéséhez, megőrzéséhez. Hogyan kapcsolódik a
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Köszönöm a beszélgetést!

M 41 m

Én pedig a lehetőséget köszönöm!

Hubert Erzsébet

Könyv- és
kiállításajánló
A természet végtelen tisztelete
Viselet és életkép a monarchiabeli képeslapokon
Megvetés és önbecsülés

Könyvajánló

A természet végtelen tisztelete

újat mondani. A régi könyvem átdolgozása
kínálkozott megoldásként, amúgy is csak antik

Beszélgetés Kemendi Ágnessel, a Cser Kiadónál

váriumban lehet már beszerezni. A kiadótól

2014-ben megjelent Festés növényekkel. Fonalak,

kapott felkérés egy pici füzetkére szólt, ami

textíliák című könyve kapcsán.

néhány növény leírásából és színmintából állt
volna. Elkezdtem eszerint dolgozni, ám akkor

Kemendi Ágnes
1955-ben született Budapesten. 1977-ben a Kapos

1989-ben jelent meg az első könyved, Festő

rájöttem, hogy rengeteg új mondanivalóm van,

vári Mezőgazdasági Főiskolán üzemmérnöki

növények címmel, amely hiánypótló alapművévé

és nem lehet, hogy az általános, alapdolgokat ne

diplomát szerzett. 1985-től a kézművesség, majd

vált a téma iránt érdeklődőknek. A most meg

tisztázzuk, így lett a kicsi füzetkéből egy könyv.

a múzeumpedagógia területén empirikus tapasz

jelent könyv nem egy újabb kiadás, hanem inkább

talatokra építő, egyéni kutató munkát végez.

Publikációk:

folytatása az előzőnek, ha jól sejtem...Hogyan telt

Mi a legnagyobb hozzáadott értéke az új köny

A növényi festékek többcélú felhasználása áll

1989 – Festőnövények. Móra Kiadó

az elmúlt két év, míg megszületett a könyv?

vednek a régihez képest?

érdeklődése középpontjában, emellett a gyógy

1998–1999 – Jóféle festékek. Cikksorozat a
2012 decemberében kaptam a felkérést a Cser

Míg a régiben több a forrásanyag, ebben a saját

Kiadótól. Nagyon örültem neki, igazából erre

tapasztalataim megosztására helyeztem a hang

vártam, bevallom. Tehát arra, hogy ne nekem

súlyt. Az új könyv sokkal gyakorlatiasabb.

növények és a házipatika témája foglalkoztatja.
Kísérleteket végez textil, papír és fa alapanyagok
növényi festésével. 2002-től a Szentendrei Sza
badtéri Néprajzi Múzeum külső munkatársa,
de más múzeumokban is tart múzeumpeda
gógiai foglalkozásokat, bemutatókat és tanfo
lyamokat, így az Aquincumi Múzeumban, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a Helikon
Kastélymúzeumban stb., valamint alkalmi fel

Cédrus folyóiratban
2007 – Megöntözlek rózsavízzel. Mesterség és
Művészet folyóirat
2009 – Megtalált színek – a növényi festékek

kelljen kilincselni, keresgetni kiadót, hanem

Mára kinőtt egy olyan kézműves csapat, akik

tanítása. Önálló alkotói kiállítás. Ócsa,

találjanak meg, és ez meg is történt. Hálás

rendszeresen foglalkoznak festőnövényekkel,

Tájház

vagyok, mert hagytak a saját tempómban

de legalábbis nagyon érdekli őket. Szerettem

dolgozni, a mindennapi elfoglaltságok mellett

volna megfogalmazni azt, hogy mit jelent

nem lehet könyvet írni, legalábbis nekem nem.

növényekkel festeni, miért fontos az embernek?

Elmélyülés, nyugalom és idő kell hozzá. Rengeteg

Kicsit a helyére akartam tenni, hogy azért ez

2011 – Az átváltozás csodája. Közös kiállítás
Gombosi Beatrixszel, Ócsa, Tájház
2012 – Szín-Patika. A festő- és

kérésre rendezvényeken, korábban a Magyar

gyógynövényismeret alapjai, Skanzen

munka van benne, remélem, azért látszik is

nem a ‚kreatív hobbi’ kategóriába tartozó

Iparművészeti Főiskola tanárképző szakán.

Örökség Iskola Füzetek III.

rajta. Minden növényt újra végig próbáltam,

foglalatosság, hogy ma egy kicsit dekupázsolok,

mindegyikkel festettem, sokat fotóztam. Féltem

aztán majd növényekkel festek. Ennek egy sokkal

a feladattól, nem bíztam benne, hogy tudok

mélyebb és komolyabb tartalma van, már csak

A Hagyományok Háza kézműves táborainak és
képzéseinek alkalmi előadója.

2014 – Festés növényekkel. Fonalak, textíliák.
Cser Kiadó
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amiatt is, hogy élő anyag van a kezünkben, a

janak? Elmondom, én hogyan készítem, ezen

Eddig is sokan megkerestek, de most lehet arra

természet cseppnyi része az, amivel dolgozunk.

kívül nincs más segítség, próbálgatni, kísér

számítani, hogy még gyakrabban fognak majd

letezni kell, visszatérül busásan a ráfordított

keresni. Mi az a terület, amit legszívesebben

figyelem! Ezek nem kész dolgok. Végtelenül

vállalsz? Oktatás, közös alkotás vagy valami más?

Hogy lehetne a könyv műfaját meghatározni?

személyes folyamat a festékkészítés, a festés.
Ismeretterjesztő, műszaki könyv kategóriában

Mindenki egyénileg nyúl ezekhez a dolgokhoz.

Szívesen tartok múzeumi foglalkozásokat, egy

jelent meg, de a szerkesztőnő megerősítette, hogy

Mindenkinek megszólalnak a növények, de

vagy több napos tanfolyamokat gyerekeknek,

művészeti könyvként is megállná a helyét. Ez

mindenkinek másképp.

felnőtteknek egyaránt. Szeretem a különleges

nem csak az én érdemem, hanem elsősorban a

megbízásokat, egy-egy rendezvényre készülve

fotósé, Csigó Lászlóé, aki tényleg nagyon szép,

Tehát használható a könyv az általános iskolai

mindig új megvilágításban látom a növénye

igényes képeket készített az anyagaimból.

nevelésben, a művészeti képzésben, a kézművesség

imet, átélem újra és újra, hogyan szőtték át

ágai között, haszonnal lapozgathatják a hímzők,

egykor a mindennapi életet. Mindazonáltal

szövők, nemezelők, selyemfestők, és a restaurá

nagy szükségem van a nyugalomra, szeretek

torokat se hagyjuk ki...

egyedül bütykölni.

koncentráltam. Azokra az emberekre gondoltam,

Igen. Érinti a természetismeretet, érinti a

A Mesterségek Ünnepén idén a fémművességé a

akik kézbe veszik majd a kötetet, akár azért,

kultúrtörténetet, a néprajzot, kézművességet,

főszerep. Ezért nem hagyhatom ki a kérdést: a te

mert most ismerkednének a festéssel, vagy mert

művészetet. Úgy hiszem, alapvetően kézmű

szakmádban milyen szerepet játszanak a fémek?

szeretik a növényeket, esetleg már festettek is,

vesek fogják használni, de a visszajelzésekből

de sok ponton megakadtak és szeretnének tisz

tudom, hogy az első könyvemet is a pedagó

Fontosak, mert rögzítő szerepük van. A fémsók

tázni kérdéseket. Nincsenek visszatartogatott

gustól kezdve szövők, nemezelők, restauráto

nélkülözhetetlenek, ha valaki tartósabb színt

titkaim. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nem

rok és képzőművészek is forgatják, használják.

szeretne elérni. Az alap, a festőpácnak is ne

lehet megtakarítani az egyéni munkát, tényleg

Van, aki egyszerűen csak azért vette meg, mert

vezett timsó (kálium-alumínium-szulfát), ami

mindenkit a saját tapasztalata tesz majd mes

a növényekről szeretne többet tudni, de nem

a természetben előforduló, nem mérgező só,

terré. Többször felhívnak érdeklődők, hogy ez

próbált ki egyetlen receptet sem, talán most

benne az alumínium az, aminek szerepe van.

vagy az a szín nekik nem sikerül, mit csinál

kedvet kap ehhez is.

Tudjuk, hogy a háziasszonyok is használták

Kiknek írtad ezt a könyvet? Kik a célszemélyek?
Az tagadhatatlan, hogy végig az olvasókra
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Viselet és életkép a monarchiabeli képeslapokon

ismerték! Az ecet, mint gyenge sav, lemarja a

lehetne minden igényt kielégíteni növényi

A természet végtelen tisztelete. Nekem ez min

vasrészecskéket, vas-acetát keletkezik. A sötét

festékekkel, ez nyilvánvaló, de talán nagyobb

denen felül áll és mindent felülír. Meg a múlt

és a fekete színekhez nélkülözhetetlen a vas

teret kaphatnának. Ugyanakkor ne gondoljuk,

dicsérete. Jó, ha tudjuk: őseink vállán állunk –

Vajon melyikünket nem ejtenek rabul a régi

örvendő képes album készült, amely a korra

használata. Ugyanígy a réz-szulfátot (rézgálic)

hogy növényekkel festeni teljesen környezet

onnan körülnézve persze messzebbre lehet látni...

fotók? Ki az, aki nem időzik el a megsárgult

jellemző viseleteket mutatta be. A 19. századi

is tudjuk pótolni, ha vörösrézdarabokat ecet

barát munkafolyamat! Környezetbaráttá tud

felvételeken egy-egy tekintet, testtartás, beállí

világkiállításokon komoly érdeklődés kísérte a

ben áztatunk, s a képződő gyönyörű, kék színű

lenni akkor, ha én használom, mint egyén

tás, ruházat láttán? Akár ismeretlenül is ismerő

népviseleteket és a népéletet; amelyet a fény

folyadékot pácként használjuk. A sárga színeket

otthon, és vigyázok arra, hogy milyen és

sök lehetnek a szereplők, bár fogalmunk sincs,

képészek is megörökítettek a maguk festett,

általában zöldre vagy barnára változtatja, a

mennyi vegyszert veszek, s hogyan bánok vele.

Tervezem‚ a festés növényekkel papírra és fára’

kik lehettek vagy, hogy mivel kereshették meg

színezett, retusált felvételeiken, ahogy azt a kor

barnákat sötétíti.

Amikor a folyóban mossuk a vaspácos, meg a

témát is hasonló formában megírni.

a betevőjüket, és főleg, mi vihette rá őket, hogy

divatja megkívánta.

a fotográfussal levetessék magukat?

1896-ban a Magyar Posta képeslapsorozatot

Lesz-e folytatása a könyvnek?

rézpácos textilanyagokat, akkor ezt nem nevez
A 19. századi iparosodástól kezdve az ipari

hetjük környezetbarátnak, csak azért, mert

A növényeknek nem csak színük, hanem illatuk is

festékek nagyon háttérbe szorították a növényi

nem vegyi festéket használunk. Tehát csak

van. És te ennek a területnek is nagy mestere vagy!

festékeket. Hogyan lehet ma mégis létjogosultsága

akkor járom a „természetes” utat, ha minden

a növényi festésnek?

részletében végig viszem ezt a folyamatot.

Nem vagyok benne szakember, ugyanolyan

indított a hazai népélet bemutatására, mond
A Néprajzi Múzeum Nyomatgyűjteménye a

hatni ezzel vette kezdetét a magyar képes

magyar nyelvterület legteljesebb képeslapanyagát

lapkiadás. Divattá vált a képeslapküldés és a

őrzi, amely az Osztrák-Magyar Monarchia ide

lapok gyűjtése is. Ennek köszönhetően egyre

Gyakran felmerülő kérdés, vajon színtartó-e a

autodidakta vagyok, mint a festésben. A festé

jéből viseleteket, viseletsorozatokat mutat be.

több olyan sorozat született, amely a paraszti

Ez egy elég összetett kérdés, mert olyan mére

növényi festék? Meg kell nézni a régi textileket!

kekkel régebb óta foglalkozom, ám az illatok

Ebből a gyűjteményből lett válogatva A Nép

életképek és népviseletek bemutatására helyez

egykor, mégpedig uborkasavanyításhoz. A másik

tűek ma az igényeink, hogy lehetetlenség lenne

De csakis annak a kornak tükrében! Mások

ban is a növények csendes, „titkos lelke” vonz.

viseletek és népélet a monarchiabeli képeslapokon

te a hangsúlyt. A képes levelezőlapok meg

két alapvető pác a vasgálic és a rézgálic. Ezek

kielégíteni ezeket természetes festékanyagokkal.

voltak a viselési, tisztítási szokások, voltak

Rengeteg kultúrtörténeti anyagot, képeket, ver

című csodálatos könyv számára 300 olyan fény

születésében, elterjedésében nem elhanyagolható

már nemcsak a növényi színezékek meg

Nyilvánvalóan szükség van a vegyi festékekre,

olyan textilek, amiket soha ki nem mostak, úgy

seket gyűjtöttem össze ebben a tárgykörben is,

kép, amely az 1880–1920 közötti képeslapokról

a vásári vándorfotográfusok és a fényképész

kötésében segítenek, hanem meg is változtatják

avagy nagyon vissza kellene szorítanunk az

vigyáztak rá. A mai „viselési/mosási technoló

ami sehol nem jelent még meg így, összesze

készült, és ebből kifolyólag a magyarországi

iparosok tevékenysége, akik dokumentálták a

a színt. A könyvemben írok arról is, hogyan

„anyagéhségünket”, visszafognunk a fogyasztá

giánkat” természetesen nem bírják el. Másfajta

detten. Szeretném összefoglalni és megmutatni,

tájegységek jellegzetes magyar és nemzetiségi

falusi lakosság életének jelentős eseményeit.

lehet ezeket házilagosan elkészíteni – nemcsak

sunkat. Szerintem ez lenne a jövő útja – bár

tisztítási mód kell, például kézi mosás, szelíd mosó

csak azért, mert rám nagy hatással van, s annyira

viseleteit, életképeit láttatja a 19–20. század

A fotók a sokszorosítás révén képes levelező

azért, hogy ne kelljen boltban megvásárolni,

számos más problémával terhelt. Elég csak a ru

szerek – ez komplett életformaváltást igényel!

szépnek látom, hogy szívesen megosztanám az

fordulóján.

lapként éltek tovább. A szépen megkomponált,

hanem a környezetre is kisebb terhet jelente

házati cikkekre gondolni, az én gyerekkoromban

élményt másokkal is.

A 19. század második felétől kezdve a sok

művészi módon beállított családi fotók szerep

nek. Nagyon egyszerű: vasdarabokat hígított

mi beértük egy váltás ruhával mindenből –

Ha egy mondatban kellene összegezni ennek a

szorosítási és fényképészeti technikák elterjedé

lői nemcsak az egyes tájegységekre jellemző

ecetbe teszünk, ezt már az egyiptomiak is

igaz, nem is volt más választásunk. Ám így sem

könyvnek az üzenetét, akkor mi lenne az?

sével egyre több olyan nagy népszerűségnek

viseletek miatt lehetnek érdekesek számunkra,
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Jókainé Gombosi Beatrix
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de beállításaik akarva-akaratlanul egész élet
képeket is megformálnak.
részünk: szinte a szemünk előtt elevenednek
meg a századfordulóra oly jellemző életképek,
hűen tolmácsolva az akkori életforma han
gulatát, az akkor viselt öltözékeket, hajvisele
közöttük, velük élő szászok, románok, sokácok
szlovákok, cigányok, bunyevácok viseleteit,
népéletét is megismerhetjük. Az album nem
egyszeri olvasmány, többszöri lapozgatásakor is
mindig találhatunk benne valami korábban
észre nem vett szépséget. Megbizonyosodhatunk
arról, hogy milyen gazdag örökséget kaptunk

Titkosírást tartalmazó képeslap

teket és nemcsak a magyarokét, hanem a

Ménesitatás a Hortobágyon

eleinktől: mindazoktól, akik e területen éltek
akkoriban.
Ajánljuk minden néphagyomány iránt érdek

Cser Kiadó – Néprajzi Múzeum Budapest, 2013
272 oldalon 9495 Ft

Torockói pár

monarchiabeli képeslapokon

Kártyázó csikósok

lődő kedves olvasónknak.
Tasnádi Zsuzsanna: Népviseletek és népélet a

Mezőkövesdi matyó népviselet

Bélyegnyelvet ábrázoló képeslap

A könyvet lapozgatva valódi időutazásban lehet

Horváth Ágota és Türk Timea
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Kiállítás ajánló
Megvetés és önbecsülés.

Kik voltak a hajdani vándoriparosok?

Kik a mai vándoriparosok? Hogyan működik a

Mi késztette őket arra, hogy házalásból éljenek?

vándoriparosság a jelenkori kultúrában?

Hogyan viszonyult hozzájuk a helyi társadalom?

A vándoriparosok mára jobbára eltűntek a

A megvetéssel teli környezetben hogyan erő

falusi és városi utcákról, legfeljebb egy-egy

södött meg önbecsülésük?

köszörűssel, esernyőjavítóval vagy szódással

A Néprajzi Múzeum 2014. június 24-én nyíló,

találkozhatunk. Emellett továbbra is feltűnnek

Megvetés és önbecsülés című kiállítása a hagyo

ágyneműt, nadrágszíjat, zoknikat, esernyőt,

mányos vándoriparos mesterségeket tárgyakon,

netán kerámiaedény- vagy késkészletet árusítók.

képeken, filmeken és történeteken keresztül, a

Egy részük szomszéd országokból érkezett,

háttérben húzódó gazdaságtörténeti folyama

mások idős vagy munka nélkül lévő szegényebb

tokkal együtt mutatja be. A mesterségek meg

emberek, akik így próbálnak megélni. Nekik is

ismertetése mellett megjelenik majd a külön

szól ez a kiállítás.

nemzeti és etnikai kisebbségek életmódjának,

története is. Az etnikusnak tekintett mester

társadalmi helyzetének, és kulturális szoká

ségek sorsa nagyon különböző irányba fordult

Drótos

A Néprajzi Múzeum fontosnak tartja a hazai

megvetés, az etnikus öntudat és identitás –
Ablakos

az objektivitás, a szolidaritás, az emancipáció, a

sainak bemutatását. Társadalmi múzeumként

A kiállítás megvalósításában a Néprajzi Mú

Kurátor: Szuhay Péter

Sajtóanyag:

Társkurátor: Kerék Eszter

Néprajzi Múzeum

kiemelt feladata, hogy aktívan segítse a külön

zeum együttműködő partnere a szlovákiai

átlépő dinamikája sikeres vállalkozások létre

vándoriparosságot hasonló sikeres átalakulás

böző csoportok közötti közeledést, egyúttal

Považské múzeum, Žilina.

hozását eredményezte. A szlovák nemzeti moz

nem kísérte, csak a 20. század végi cigány

hozzájáruljon az alávetett csoportok önbecsü

galom a drótosság történetét, múltját részévé

értelmiségi mozgalomnak köszönhetően kez

lésének növekedéséhez, és a velük szemben

tette a szlovák nemzeti identitásnak, ami nagy

dett a vándoriparos múlt fontos szerepet be

meglévő előítéletek csökkentéséhez.

fokú megbecsültséget eredményezett. A cigány

tölteni a cigány identitásban.

a 20. században. A drótostótok országhatárokat
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Teknővájó

böző nézőpontok – a felfedezés, az idealizálás,

Bordakötő

igaz történet üstfoltozóról , drótostótról és teknőscigányról

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
2014. június 25.– 2015. január 4.

Nyitva: 10.00–18.00, hétfőn zárva
www.neprajz.hu
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Hírek

Ta g s z e r v e z e t i f ó r u m a z a d ó z á s e g y e s k é r d é s e i r ő l
Népműveszeti szakmai bizottságok 2013. évi beszámolói

Tagszervezeti Fórum

Ta g s z e r v e z e t i Fó r u m a z a d ó z á s e g y e s k é rd é s e i r ő l

Minden adószámos magánszemélynek szívből

hiszen a külföld is kétféle: lehet EU és nem

kézműves bizományba adja külföldön egy

ajánlom, hogy beszélgessen szakemberrel, köny

EU, ezen belül még a különböző államok helyi

értékesítőnek, vagy a külföldi kézműves adja át

A NESZ idei első Tagszervezeti Fórumára

Meghívott előadóink, Gottgeisl Rita adószak

forma nem megfelelő annak, akinek nincs

velővel, adótanácsadóval, és vizsgálják meg a

sajátosságait is figyelembe kell venni.

bizományba egy magyar kézművesnek magyar

március 19-én került sor, közel 120 fő rész

értő, könyvvizsgáló a civil szféra szakértője,

főfoglalkozása. Miért is? A magánszemély nem

tevékenységét, az eddigi gyakorlatot. Lehet,

Általánosságban elmondható, hogy a külföldön

országi értékesítésre. Természetesen ilyenkor az

vételével. Ez a Fórum kicsit eltért az eddig

valamint Dr. Menczel-Kiss Gellért adótanács

szerez vele folyamatos szolgálati időt és nyug

hogy más formában egyszerűbben, gazdasá

történő értékesítés is adóköteles, áfa köteles,

alkotó, kézműves nem léphet fel eladóként,

megszokottól. Nagyon sok alkotótól, tagszer

adó, a NESZ által összeállított témákban igazí

díjalapot, a befizetett egészségügyi szolgálati

gosabban tudja a tevékenységét végezni. Az

helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget is

csak jelen lehet a helyszínen, mert felmerülhet

vezettől kapunk kérdéseket adózás ügyben,

tották el a hallgatóságot. Az alábbi témákban

járulék csak minimális egészségügyi ellátásra

egyéni vállalkozó már a kezdetben is választ

vonhat maga után, a fogadó államban adószámot,

az alkalmazotti jogviszony.

melyre a NESZ sem tud minden esetben

kaptunk sok hasznos tanácsot:

jogosít. A másik probléma, hogy az alkotások

hatja az egyszerű KATA adózási módot, vagy

vagy csoportos adószámot is szükséges lehet

Többnyire ezek a külföldi utak szervezetten

megfelelő választ adni. Így arra gondoltunk,

1. Kézművesként milyen vállalkozási formát

rendszeres értékesítésére (árusítás) sem a leg

átalány adózó is lehet.

kiváltani. Az adókötelezettségek külföldön is és

történnek, így a fogadó állam részéről, és a

megfelelőbb ez a forma.

Tudni kell, hogy az áfa alanyiság, illetve az áfa

ugyanakkor Magyarországon is fenn állnak, de

szervező részéről is várható valamilyen eligazí

hogy a tagszervezeteink, alkotóink részére

válasszak?

szervezünk egy konferenciát, ahol a leggyak

2. Hogyan adózzunk 2014-ben? (KATA; miért

A magánszemély számlát állít ki, de a kifizetés

mentesség éves bevétel határa 6 millió forint,

ez nem jelent dupla adózást. Fennáll a számla-

tás, de ez nem helyettesíti a saját tájékozódást.

rabban felmerült kérdésekre kaphatnak választ.

nem jó a „7”-es adószám?; oktatás, foglal

nél úgy kell eljárni, mint a megbízási szerződés

ez a „7”-es adószámú személyre is vonatkozik,

és nyugtaadási kötelezettség is. Az esetek olyan

Amit még fontosnak tartok az adózási szabá

koztatás, tárgyértékesítés)

esetében, sőt meg is kell kötni a szerződést, a

ha eléri a bevételi határt, már +27% áfát is fel

sokfélék lehetnek, hogy minden esetben jó

lyokkal kapcsolatosan, hogy aki bármilyen

3. Amiért zsűriztetni érdemes!

személyi adatok és a vonatkozási időszak miatt.

kell számítania. Kivétel: a zsűrizett termék érté

előre tájékozódni kell, és a szükséges intéz

tevékenységet végez, és abból bevételt ér el,

4. Külföldi állampolgárok általi értékesítés

A kifizetőnek kötelessége a Nyugdíj- és Egész

kesítése, amely adómentes tevékenység.

kedéseket megtenni, úgy a NAV-nál, mint a

rendelkeznie kell valamilyen tevékenységi en

Magyarországon, magyar állampolgárok

ségbiztosítási járulékok, valamint az Szja le

Tehát több okból is fontos a zsűriztetés. Egy

külföldi állam adóhatóságánál. Ez vonatkozik

gedéllyel. Tehát, valamilyen formában kell vé

általi értékesítés külföldön.

vonása. Kivételt képez az az eset, ha a kész

részt az áfa mentesség miatt, de fontos lehet

a külföldiekre is, ha Magyarországon szeret

geznie a tevékenységét. Ez pedig azzal jár, hogy

5. Párbeszéd: kérdések, válaszok

portékáját értékesíti. Azonban, ha a portékát

azért is, mert egyes rendezvényeken, mint pl. a

nének ideiglenesen tevékenykedni. Az előadó

adószámot kap, és nyugta/számlaadási köte

megrendelés/megbízás alapján készíti el, akkor

Mesterségek Ünnepén, feltétel, hogy zsűrizett

többféle esetet ismertetett, bátran állíthatom,

lezettsége is van. Ez mindenkinek a saját

A témák közül kiemelném azt, amivel kap

már levonás terheli.

népművészeti és népi iparművészeti termékek

mindegyik bonyolult, ráadásul országonként

felelőssége, ha rendezvényre megy, és a NAV

csolatosan a legtöbb kérdés merül fel, mind a

Ezt az eljárást sajnos sok kifizető nem veszi

kel álljanak ki az alkotók.

változó. Megoldásként az a lehetőség merült

ellenőriz, nem hárítható át a felelősség a

kézművesek, mind pedig a kifizetők részéről:

figyelembe, levonás nélkül kifizeti a számlát,

A Fórum utolsó, de nagyon izgalmas témája a

fel, hogy a terméket bizományi értékesítéssel

szervezőkre.

az a bizonyos „7”-es adószám. Ez a fogalom az

amiből később mind a két félnek problémája

külföldiek általi értékesítés Magyarországon,

átadják egy helyi értékesítőnek, aki a sajátjaként

adószámos magánszemélyeket takarja, akik nem

lehet. Más esetben, ha a kifizető szabályosan jár

valamint magyar állampolgárok általi értékesítés

bánik az áruval, majd a rendezvény után

egyéni vállalkozók, régebbi fogalommal élve a

el, a számlát adó személy reklamál, hogy bezzeg

külföldön. Sajnos nem lehet olyan egzakt módon

egymás között elszámolnak és számláznak. Ez

szellemi szabadfoglalkozásúak. Ez a foglalkozási

másutt kifizetik….

megközelíteni, mint a „7”-es adószám témáját,

mindkét esetre megoldás lehet, tehát a magyar
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Herendi Anikó

Beszámoló
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2013. augusztus 5–10. Nagykőrös Nemzetközi

Budapest – vezető tanárok: Jaskó Boró,

A Mé z e s k a l á c s o s o k é s Gy e r t y a k é s z í t ő k

Nemezművészeti Alkotótábor

Újszászi Gabriella

Szakmai Bizottsága

Szálas Anyag Szakmai Bizottság

Találkozó megszervezésében és sikeres lebonyo

2013. július 14. – augusztus 2. Duna-Tisza közi

Téma: Hímzett nemez és gyógyítás, növényi

Kecskemét – vezető tanárok: Nagy Mari és

A zsűrizési szempontrendszer átdolgozásához

A Hagyományok Háza felkérésére részt vettünk a

lításában.

Népművészeti Egyesület Kiállítása, 12 nemez

festés, 37 fő részvételével (táborvezetők: Nagy

Vidák István, I. évfolyam 15 fő részvételével

javaslatot tettünk.

Nemzeti Vidékstratégia program kidolgozásában.

Közös szakmai kirándulásokat szerveztünk.

készítő részvételével. A kiállítást bemutattuk

Mari és Vidák István, meghívott tanár:

rendezvények :

A Mesterségek Ünnepén megtartottuk éves gyű

Segítséget nyújtottunk a Táncház találkozó

A tavaszi és téli időszakban, több iskolában, játszó

Debrecenben, Dunaföldváron.

Kendzsekan Toktosunova kirgiz népművész)

Januártól részt vettünk a Mesterségek Ünnepe

lésünket.

kézműves játszóház programjaiban.

házban működtünk együtt a programszervezőkkel.

2012. december 8. – 2013. március 31. Szemnek

oktatás :

kiemelt témája, a gyapjú előkészületi munká

A Mesterségek Ünnepén felkerestük az egyesü

szép kelmék. Országos Nemezkiállítás, Pápai Kék

2013. február 16. Asszonyélet, textilek. Nagy

lataiban.

letekben a mézeskalácsosokat. Személyes kap

Augusztus 17–20. Mesterségek Ünnepe, Szak

csolatunkat erősítettük, szakmai kérdésekről

mai Bizottság ülése

folytattunk beszélgetéseket és elkészítettük szak

Közreműködést vállaltunk az Egy gyékényen
árulunk című 2013. évi programsorozat szer
vezésében és lebonyolításában.

Székely Éva
a Szálas Anyag Szakmai Bizottság nevében

festő Múzeum, 42 fő részvételével
nemeztáborok :

Mari előadása, Hagyományok Háza
2013. február 2. Nemezkészítés Türkmenisztánban.

Részt vettünk a Népművészet Ifjú Mestere cím

2013. június 20–25. IV. Nemezművészeti Tábor,

Nagy Mari előadása, Csillaghegy

Részt vettünk a Te, bárányok gyapjából való

mai értékelésünket.

odaítélésében a zsűrizés alkalmával.

Magyarlukafa

Közösségi Ház, Gyapjú nap

című kiállítás szervezésében és rendezésében,

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a

2013. április 3–5. Közép-ázsiai elemek a magyar

A Hagyományok Háza szervezésében hagyo

Ne m e z S z a k m a i B i z o t t s á g

Téma: Török-bulgár mintás nemeztakaró;

illetve több szakmai bizottsággal (szövők, vise

Szakmai Bizottság magyar kézművesek alkotá

mányőrző családi táborban vettünk részt.

kiállításaink :

Mindent a fejre, kézre, lábra (táborvezető:

népművészetben. Nagy Mari előadása,

let, csipke, játék) összefogva a bemutatók stb.

saiból mézeskalács kiállítást rendezett Madrid

Közreműködtünk az OKJ átalakításában az új

2012. december 6. – 2013. január 15. Indiai Kelmék.

Lovas Kata, szakmai vezető: Nagy Mari)

Körösi Csoma Sándor Konferencia: Ki a

szervezésében.

ban, Advent idején. A Bizottság a kiállítás előké

képzési program kidolgozásában.

Nagy Mari és Vidák István gyűjteményéből és indiai

2013. június 27. – július 1. Duna-Tisza közi

Magyar. Mi A Magyar?

Te, bárányok gyapjából való címmel játszóházat

szítésében vett részt és az anyaggyűjtést végezte.

Együtt dolgoztunk a Kosárfonás című szakmai

ihletésű munkáiból

Népművészeti Egyesület Alkotóháza, Nagykőrös

tartottunk az Újvilág kertben.

A kiutazásra kijelölt négy mézeskalácsos a hely

tankönyv átalakításában.

2013. március: Viselet Konferencia és Kiállítás,

Kecskeméti OKJ nemez tanfolyam tábora

(Növényi festés, kézifésülés, bottal felverés, kézi

színen bemutatót tartott.

Segítettük az Országos Ifjúsági Kézműves Pá

Eger 5-10 fő részvételével

(vezető tanárok: Nagy Mari és Vidák István

lyázat szervezését, lebonyolítását. Felvállaltuk a

2013. március 30. – április 1. Táncháztalálkozó

Téma: Türkmen mintás nemeztakaró

szálas anyag szekció regionális (budapesti) be

– Nomád Nemzedék kiállítás

mutatását, anyaggyűjtés, zsűrizés, kiállítás meg

2013. május 24-től Kitesszük a szűrét V. Országos

2013. augusztus 4–5. II. Országos Nemez

okj , nemezművészeti oktatás :

bemutatók :

rendezését.

Kiállítás, Berettyóújfalu, 15 fő részvételével

művészeti Találkozó Nagykőrös

Nádudvar – vezető tanárok: Vetró Mihály

Bemutatókat tartottunk az Oroszlános udvarban

Részt vettünk a Mesterségek Ünnepén, segítséget

2013. június 14. – augusztus 3. Nomád Nem

Téma: Mi a magyar? Útkeresés a nemezmű

Árvai Anikó

12 nemezkészítő részvételével.

nyújtottunk különböző elismerések odaítélésében.

zedék kiállítás, Budapest Népi Iparművészeti

vészet kutatásában és gyakorlatában, 35 fő

Békéscsaba – vezető tanár: (Kaszás) Aba Ákos,

Együtt dolgoztunk a III. Országos Kosárfonó

Múzeum.

részvételével

7 fő részvételével

M 58 m

készítés, növényi festés, 15 fő részvételével

2013. november 5. Textilművészet Indiában.
Vidák István előadása, MMA India Konf.
2013. november 9., 20., 21. Növényi festés,

fonás, nemezkészítés, egyszerű szövés-fonás)

nemeztakaró készítés a Lakitelki

12 nemezkészítő részvételével.

Általános Iskola diákjaival

Meghívott ország: Kirgizia

Szmeló Judit
a Mézeskalácsosok és Gyertyakészítők
Szakmai Bizottsága nevében

Nagy Mari
a Nemez Szakmai Bizottság nevében

M 59 m
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