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Kedves Olvasóink, 
2014 karácsonya – a 15. közös karácsonyom a 
Mesterség és Művészettel. Sokat kaptam általa 
és remélem, sokat adhattunk mi magunk is 
szer kesztőtársaimmal Önöknek!
A tavalyi karácsonyomat végigkísérő, Cseh Tamás 
előadásában először hallott népdallal kívánok 
békés, egymásra is figyelni tudó, boldog ün ne
peket a szerkesztőség minden tagja nevében: 

Türk Timea 

Csillagfényes éjjelen 
egy kis angyal megjelen,
körülrepül a világon, 
hogy minden lelket megáldjon.

Bár aprócska a keze, 
ezer jóval van tele,
drága angyal szórjad, hintsed 
kezecskédből a sok kincset!

Hintsed ajándékidat, 
kisgyermeknek babát és lovat,
Jó szülőknek jó szívére 
szálljon áldás, szálljon béke!



KitüntetettjeinkKitüntetettjeink

H o t y e k  Z i t a  k á d á r

T i f á n  I r é n  b ú t o r f e s t ő
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Nem volt egészen felhőtlen számodra Mesterségek 
Ünnepe ez év augusztusában, annak ellenére, 
hogy te kaptad az kitüntető címet! Egy betegség 
nehezítette meg az ottani napjaidat, amelyen 
akkor még nem teljesen tudtál úrrá lenni. Ennek 
ellenére a Savolyai Terasz színpadán állva egy 
nagyon boldog fiatal nőt, az első magyar női 
kádárt köszöntöttünk!
Most hogy vagy, teljesen rendbe jöttél?

Igen, köszönöm, rendbe jöttem. Dolgozom, de 
a nehéz fizikai munkát kerülnöm kell még.

Olvasóink közül bizonyára sokaknak ismerősen 
cseng a neved, hiszen édesapád Hotyek Attila 
évtizedek óta a NESZ egyik tagszervezetében 
dolgozik. Kérlek, mutasd be a felmenőidet! 

Kezdjük ott, hogy dédapám és nagypapám is ezt 
a mesterséget űzte. Édesapám kezdetben nem a 
hordó készítéssel szeretett volna foglalkozni, de 
végül a családi örökség mellett döntött. 42 éves 
fejjel szerezte meg a szakmunkás bizonyítványt. 

Ekkor kezdődött el életének az a szakasza, 
amikor alapítóként Schneider Éva nénivel kö
zö sen létrehozták a Hegyaljai Mesterek Nép
művészeti Egyesületét. Az egyesületi munka 
során vált számára egyértelművé, hogy a családi 
mesterség jó alap lehet egy sikeres jövőhöz. 

Mit lehet tudni a Tokaj vidéki kádárokról? Hány 
család él meg ebből a mesterségből ma és mennyien 
voltak egy évszázada? Érzékelhető-e jelentős vál-
tozás a kádármesterség esetében? 

Tokaj környékén, már több évszázada űzik ezt 
a mesterséget, mivel itt a Zemplénben található 
az egyik legjobb hordó alapanyag, a kocsány
talan tölgy. Ismereteim szerint jelenleg 10 
családi vállalkozásban folyik hordó készítés.  
Ez a szám nagyapám elmondása szerint, csak 
Erdőbényén több mint 30 volt. Az elmúlt 
néhány évtizedben a mesterség egyre nagyobb 
mértékű gépesítésen ment át. A mai borászok 
teljesen más technológiával készült hordókat 
igényelnek. Ennek köszönhetően ma azok a 

mesterek tudnak talpon maradni, akik a több 
évszázados hagyományt sikeresen ötvözik nap
jaink technikai fejlesztéseivel.

A Te személyes életedre milyen hatással volt a 
családi mesterség és a „hely szelleme”?

Gyerekkoromban nagypapámnál találkoztam 
először a mesterséggel. Amikor ott voltam, min
dig szívesen néztem, ahogy a hordókat csinálta. 
Később, amikor elkészült az új műhelyünk, 
érdekeltek az új gépek és láttam, hogy köny
nyebb ezekkel alakítani a hordót, mint a kézi 
szerszámokkal.

Örömmel használtad ki a kínálkozó lehetőséget a 
szakma megtanulására vagy éppen mással akartál 
volna gyerek, majd kamaszkorodban foglalkozni?

Mindig is egy kicsit fiús beállítottságú voltam, 
ezáltal örömmel segítettem apának a mű hely
ben, a mosogatás és a takarítás helyett. Nem 
emlékszem, hogy mikor döntöttem el, hogy 

Hotyek ZitaHotyek ZitaHotyek  Zi ta
kádár, az év ifjú mestere cím birtokosa [2014]
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ezzel akarok foglalkozni, fokozatosan beleette 
magát az életembe.   

Nehéz volt-e elfogadtatnod magadat nőként ebben 
a szakmában? Mi volt a taktikád?

Amikor meghallják, meglátják, hogy egy nő 
fogja megmutatni a hordókészítést, általában 
kételkedő és kíváncsi tekinteteket és kérdéseket 
tapasztalok. A munka során mindenki meg
bizonyosodik róla, hogy nem hókuszpókuszról 
van szó és a végén az elismerés szavait gyűjtöm 
be. Amikor apa idősebb kollégáival beszél
getünk a szakmáról, ők is elismeréssel nyilat
koznak arról, hogy nem ma kezdtem a 
mesterséggel ismerkedni. 

Melyek azok az eredmények, sikerek, amelyre a 
legbüszkébb vagy?

Sikeresnek érzem magam akkor, ha elkészül 
egy hordó, ha egy 25 fős csoportnak tartott 1,5 
órás bemutató után megtapsolnak, gratulálnak. 
Eddigi munkám legnagyobb elismerése az idei 
Mesterségek Ünnepén kapott Év Ifjú Mestere cím.

Van-e olyan tárgyféleség, amely a legközelebb áll 
a szívedhez, amelyet a legszívesebben készítesz 
miért?

Legszívesebben az 5 literes és a 10 literes eper
fából készült díszhordókat szeretem csinálni. 
Szeretem az eperfa pörkölt illatát és a benne 
érlelt pálinka sem rossz dolog.

Kérlek, mondd el, milyen az a „kádár tánc” és te 
tudod-e járni?

Ez egy mesterségtánc, ami a hordókészítés 
egyes fázisait mutatja be. A tánc során használt 
eszközök (abroncskarika, pohárforgató kengyel) 

segítségével történik mindez. Ez is a mester ség
gel került ide hozzánk és apáról fiúra (lányra) 
száll ennek a hagyománynak az őrzése. Apu
kámmal és öcsémmel én is jártam az országot, 
ahol ezt a táncot bemutatták, így nem jelentett 
gondot, amikor 2013ban az Erdőbényei Ká
dár napon be kellett állnom ezt a táncot járni. 

Milyen életet képzelsz el magadnak a következő 
30 évre?

A tanult szakmám (szőlészborász) mellett ezt a 
családi örökséget öcsémmel együtt meg kí
vánjuk őrizni. Ehhez meg kell szereznem a 
szakmai vizsgát, még több szakmai gyakorlatra 
kell szert tenni. Erre azért van szükség, hogy a 
családi örökséget negyedik generációsként 
tovább tudjam vinni.
Kívánom, hogy minden álmod megvalósuljon, és 
ne maradj egyedül a gyengébb nem képviselői 
közül ebben a szép mesterségben!
Gratulálok az első magyar női kádárnak az Év 
Ifjú Mestere címhez és további sikereket kívánok!

Hubert Erzsébet
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gyerekeinknek a különböző népi mesterségek 
fortélyait. Mindezek mellett az alkotótáborok 
is jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy gyere
keinkkel megismertessük ezt a világot. 

Régi népi kézműves-mesterséggel, bútorfestéssel 
foglalkozik. Beszélne a saját alkotói világáról?  
A kezdetekről? A fölhasznált motívumokról? 
Melyik bútorfestő-hagyomány áll a lelkéhez a 
legközelebb?
 
Közel 12 éve foglalkozom népi bútorfestéssel. 
Egy alkotótábor alkalmával ismerkedtem meg 
a motívumokkal, a technikával egy nyugdíjas 
tanítónő, Simon G. Anna irányítása alatt, aki 
elültette bennem a magot, és további, a bútor
festés mélyebb tanulmányozására sarkallt. Ho
moródalmási motívumokat használtunk. Később 
a vargyasi bútorfestő motívumok megismeré
sére is kedvet kaptam. Gyakori virágmotívu
mom a tulipán, a gyöngyvirág, a forgórózsa, a 
szegfű. Szeretek galambos mintákat is festeni.
 
Mi a bútorfestés fortélya? Hogyan gondolja ki a 
következő munkáit? Milyen faanyagot és festéket 
használ hozzá? 

Hogy mi a fortélya? Hát, mindenekelőtt a fa 
alapos előkészítése az alapozásra, ugyanis nagyon 
szépen, simára kell csiszolni a felületet festés 
előtt. Vizes alapú festéket használok, oxid
porok ból keverem ki fehérenyvvel és vízzel. Ez 
a vizes bázisú festék felszedi a fenyőfa szálait, 
újabb csiszolás szükséges. Addig kell csiszolni, 
alapozni, amíg szép sima lesz a felület. Ezután 
jöhet a következő lépés, a felülethez igazított 
virágcsokor (életfa) megtervezése, felrajzolása, 
majd festése. Hozományos ládákra keretezés, 
„kazetták rajzolása” is szükséges. Ennek ala
pozása eltér az alap színétől. Szeretek festeni 
öröknaptárt, tékát, dobozkákat.
Hogy mit fogok festeni, az általában a meg
rendelőimtől függ. Mostanában nem jut idő 
arra, hogy piacra is termeljek, mivel az iskolai 
és az egyesületi élet teendőihez elég sok időre és 
energiára van szükség. Saját részünkre viszont 
néhány használati tárgyat elkészítek. Hadd 
említsem meg itt, hogy édesanya, feleség is 
vagyok, két fiúgyermekünk van. 

Ön szerint szívesen látja és veszi a közönség a 
népi kézműves termékeket?

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által 
1994ben alapított Király Zsigadíjat idén a 
Mesterségek Ünnepén Tifán Irénnek is oda
ítélték. Az elismerést népművészeti oktatói és 
szervezői munkájával kiérdemlő kézműves – 
aki több mint egy évtizede bútorfestéssel, és a 
bútorfestés gyakorlati oktatásával is foglalkozik 
– a Szejke Szépteremtő Kaláka népművészeti 
alkotótábor szervezője és irányítója. A díjra a 
Romániai Magyar Népművészek Szövetsége 
javasolta Tifán Irént. A bútorfestést oktató nép
művész alkotótáborokban készíti föl a szakma 
utánpótlását a Népi Mesterségek Versenyére; 
„A gyerekek nevelésén keresztül jut el a 
népművészet a családokhoz, hiszen a szülők 
lelkesen állítják ki otthonukban az alkotásokat, 
így mondhatni, minden lakásba bekerül egy  
része a népművészetnek” – vallotta egyfajta ars 
poeticaként egy interjúban.

Ön a Király Zsiga-díj első erdélyi díjazottja. 
Számított-e titkon erre az anyaországból érkező 
elismerésre?

A Romániai Magyar Népművészeti Szövetség 
elnöke, Szatmári Ferenc valamikor az év elején 
kérte az önéletrajzomat azzal a céllal, hogy 
felterjessze a NESZ számára Király Zsigadíjra. 
Akkor arra gondoltam, hogy na jó, meg lehet 
próbálni, de kevés az esély rá, hogy megkapom. 
Miért pont én kapnám meg, mikor az anya
országban biztosan sok jelölt van már rá. 
Őszintén megvallva, nem számítottam erre az 
elismerésre, olyan elérhetetlennek tűnt szá
mom ra. De nagy örömmel fogadtam.

Beszélne a gyermekkoráról, az iskoláiról? Mit 
jelent Önnek a tanítás?

Rajz szakos tanár vagyok. Jászberényben vé
geztem tanulmányaimat a középiskola után. 
Szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon 
szeretem azt, amit nap, mint nap teszek: a 
tanítást, a gyerekekkel való foglalkozást. A rajz
óra mindig pihentető, más, mint a többi óra a 
gyerekek számára. Tanítványaim zöme nagyon 
szeret rajzolni. A hagyományos népművészeti 

motívumokat is sikerül néha belopni a tan
anyagba, ezzel gazdagítva a gyerekek ismereteit. 
Az iskolában hetente bútorfestő kört is tartok 
az érdeklődő gyerekek számára.

Mikor fedezte fel önmaga számára a nép mű-
vészetet? Mit jelent Erdélyben a népművészeti 
hagyományápolás?

A népművészettel már főiskolás koromban 
találkoztam, volt ilyen tantárgyunk. Itt kaptam 
kedvet hozzá. A népi bútorfestéssel közel 12 éve 
foglalkozom, mondhatni napi szinten.
Erdélyben a népművészeti hagyományápolás 
számomra feladat. Nekünk, oktatóknak kell 
megismertetnünk a tanítványainkkal. Szeren
csém van, mert az Udvarhelyszéki Népművészek 
Egyesületének vezetőjeként szoros kapcsolat 
alakult ki az egyesület tagjaival, a népi 
alkotókkal. Gyakran meghívjuk iskolánkba 
őket egyegy „Iskola másképp” nap alkalmával, 
a Székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános 
Iskolába, ahol szívesen bemutatják, megtanítják 

Tifán IrénTifán IrénTi fán  Irén  bú to r f e s t ő
az udvarhelyszéki népművészek egyesületének elnöke, az első erdélyi díjazott
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Igen, úgy látom, hogy van igény a népi kéz
műves termékekre. Vásárok, kiállítások alkal
mával azt tapasztaljuk, hogy főként a külföldi 
turista vásárol ilyen jellegű tárgyakat, valamint 
a helyi közönség is ajándéknak, vagy akár saját 
részre is. 

Nagy múltra tekint vissza a Szejke Szépteremtő 
Kaláka népművészeti alkotótábor? Milyen gon-
dolat jegyében született meg a kezdeményezés?  

A Szejke Szépteremtő Kaláka népművészeti 
táborunkat idén 18. alkalommal szerveztük 
meg. A kezdeményezés az utánpótlás nevelés 
jegyében született meg. Ez egy jó alkalom arra, 
hogy a gyerekek „első kézből”, népi mesterektől 
sajátíthassák el a népi mesterségek csínját
bínját.
A résztvevő gyerekek többnyire „visszajáró 
táborosok”, akik évente részt vesznek a tábor
ban, de vannak mindig újak is. Táborunk 
résztvevői nemcsak Udvarhelyszékről érkeznek, 
hanem más régióból is, így a gyerekeknek 
alkalmuk adódik ismerkedni, barátságokat 
kötni. Párhuzamosan több szakág működik, 
így lehetőség van arra, hogy mindet kipróbál

hassák a résztvevők. Oktatóink egyesületünk 
tagjai, akik szívesen átadják mesterségük for
télyait a gyerekeknek. Tanítunk fafaragást, 
népi hímzést, bútorfestést, csomózást, gyöngy
fűzést, csipkeverést, csuhéfonást, szövéstfonást, 
népviseletkészítést, nemezelést. 

Miben látja az alkotótáborok célját, hogyan 
fogalmazná meg a feladatait? Milyen jövőt jósol 
nekik?

Az alkotótáborok célja, hogy a gyerekekkel 
megismertessük népi kultúránkat, neveljük 
őket a szabadidő hasznos eltöltésére, legyen 
alkalmuk belekóstolni, megízlelhessék az alkotás 
örömét. Amelyik gyereknek jó kézügyessége 
van, kedvet kap az alkotáshoz, folytatni fogja. 
Ami az alkotótáborok jövőjét illeti, azt látom, 
hogy amennyiben sikerül még egy kis tá mo
gatással is kiegészíteni a felmerülő költségeket, 
akkor van esély a folytatásra. Amíg még vannak 

lelkes, odaadó népművészek, oktatók, addig 
nincs baj. Sajnos, egyesületünk tagjai is több
nyire idősebbek, ezért az utánpótlásra is gon
dolnunk kell. Feladatunk, hogy múltunk meg
becsülésével segítsük a jövő nemzedéket!

Idén 35 éves az Udvarhelyszéki Népművészek 
Egyesülete. Hogyan ünnepelték? Bemutatná az 
egyesületet az olvasóknak?

Október 25én ünnepeltük a 35. születés
napunkat. Székelyudvarhelyen a Polgármesteri 
Hivatal Szent István termében tartottuk az 
ünnepélyt. Szakmai előadásokat hallgattunk, 
népművészeti kiállítást rendeztünk. Meghívott 
előadóink voltak Gaál János, nyugalmazott 
főrestaurátor, Budapestről és Harangozó Imre 
néprajzkutató Újkígyósról.
Az Udvarhelyszéki Népművészek Egyesülete 
1979ben alakult, Faragó Klub néven, majd 
később csatlakoztak más szakágak képviselői is 
(bútorfestő, csomózó, népi hímző, gyöngyfűző, 
csipkeverő, csuhéfonó, szövőfonó, népviselet 
készítő, nemezelő, csontfaragó, bőrdíszműves, 
stb.), így szükségét látták az akkori alapítók, 
élükön Tankó Albert akkori elnökkel, alapító 

A
z 

eg
ye

sü
le

t 
35

. s
zü

le
té

sn
ap

i k
iá

llí
tá

sa



M   m M   m12 13

Csoportos és egyéni népművészeti kiállításokat 
szervezünk és veszünk is részt rajtuk, belföldön 
és külföldön egyaránt; minden hónap első 
csütörtökén szakmai tanácskozást tartunk; 
külön böző rendezvényeken mesterség bemu
tatókat vállalunk; etnográfiailag értékes és 
érdekes tájegységekre tanulmányi kirándulá
sokat teszünk, műhelylátogatásokat, szakmai 
előadásokat, alkotótáborokat szervezünk, ahol 
oktatunk is.
Állandó rendezvényeink közé tartoznak a far
sangi népszokások felelevenítése előadásokkal, 
hagyományápolással; a Húsvéti Tojásíró Kaláka; 
a pünkösdi kirakodóvásár mesterség bemuta tó
val; a Szejke Szépteremtő Kaláka (népművészeti 
alkotótábor); a Kénosi Kézműves Kaláka (nép
művészeti alkotótábor); a Szent István Napok, 
a Szent Mihály Napok, a Karácsonyi Vásár 
Székelyudvarhelyen; a Szakmai Délután – 
szak előadások, tagok részvételével – havonta 
egyszer; műhelylátogatások.
Tagjaink önzetlen munkájáról tanuskodnak 
azok az emlékoszlopok, kopjafák, keresztek, 
melyeket önkéntesen és díjmentesen állí tot
tunk ki Székelyudvarhelyen és a környéken. 
Kopjafát állítottunk a Márton Áron téren; 

taggal az új név adását, így lett Udvarhelyszéki 
Népművészek Egyesülete.
Egyesületünk célja a tárgyalkotó népi kultúra 
hagyományainak és értékeinek felkutatása, 
ápolása és terjesztése, valamint az utánpótlás 
nevelése, továbbá a Székelyudvarhelyen és kör

nyékén tevékenykedő népi alkotók összefogása. 
E cél érdekében az egyesület felvállalja kul tu
rális tevékenységek szervezését, amely Udvar
helyszék ősi, népi szimbólumrendszerét meg
ismerteti, és amely a hagyományokat az alkotás 
folyamatán keresztül megőrzi, továbbadja. 

Lengyelfalván Orbán Balázs halálának 100. 
évfordulójára; Csanádi György emlékére a 
református temetőben a Székely Dalegylettel 
közösen; Budváron; a Millecentenárium alkal
mából Szejkén; Csernátonban, a Haszmann 
Múzeum 25 éves fennállásának emlékére. Szent 
István keresztet a Kis Szent Teréz templom 
felszentelésének emlékére és a húsvéti határ
kerülés útvonalába. 1990ben faragóink egy nagy 
kötött kaput ajándékoztak az ausztriai Baden 
testvérvárosunknak. A Jézus Szíve kápolna be
járatához állítottunk egy régi székelykaput, 
melynek a feljavítását és felállítását vállalta fel 
egyesületünk.
Egyesületünk az évek során erős kis 
hagyományszerető és aktív alkotó közösséggé 
formálódott. Tagjaink dolgoznak, alkotnak, 
értéket teremtenek, tanulnak, oktatnak, to vább
adják, népszerűsítik a hagyományt: ezek a 
tevékenységek kovácsoltak össze bennünket. 
A tagsággal járó kötelezettségeket havi talál
kozásaink alkalmával éljük meg, részesei 
lehetünk egy baráti, alkotó közösség örömeinek 
és gondjainak. 
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Az első munkám nem volt egyszerű darab.  
A sorkatonai szolgálatomat a HM Térképészeti 
Intézetében töltöttem, és ott utasítottak Ma
gyar ország 1:500 000es méretarányú domborzati 
térképének elkészítésére. Persze, hogy neki lát
tam. Minden feltételt biztosítottak a munkához, 
én meg fél év alatt elkészítettem azt. Ma is ott lát
ható az intézetben, ami nagy büszkeséggel tölt el.

Hogyan talált rá a lovas ékszerkészítésre?

A lovas ékszerek készítésével akkor kezdtem el 
foglalkozni, amikor magam is aktívan lova gol
tam. Ez egyhuzamban 16 évig tartott. Láttam, 
hogy a versenyző társaimnak nincs például 
nyakkendő csipesze. Utána jártam a régmúlt 
idők stílusának, szokásának ebben a vonat
kozásban. Ma már meglepő, de ezt kutatni 
kellett abban az időben, úgy a 80as évek 
végén. Aztán megpróbálkoztam vele, hogy ezt 
a hiányosságot pótoljuk. Sikerült. A régi ele
mekkel a saját ötleteim alapján készítem 
ékszereimet, a dísztárgyakat.
Azóta több lovas szakágnak készítettem, készí
tek versenydíjakat például. Lovas elődeink híre 
bejárta a világot. A lovas ékszerek egyfajta 

Kevi Farkas Zsolt ötvös mester azóta fog lal
kozik lovas ékszerkészítéssel, aranyműves séggel 
és ötvösművészettel, hogy ötvös tanulónak állt 
1979ben. Az osztály tanműhelye az Állami 
Pénzverdében volt, ott ismerkedett meg a 
szakma mesterfogásaival. Később egyéb mű
helyekben, például a Fővárosi Óra és Ékszer
ipari Vállalatnál gyarapította szakmai tudását.
Lovas ékszerei messzi földön ismertté tették a 
nevét; munkáit a tradicionális díszítőelemek 
alkalmazása, újraalkotása jellemzi. Szívesen lát
ják az alkotásait kiállításokon is, és mindig nagy 
sikerrel szerepel a Mesterségek Ünnepén is. 
1997től a Zala Megyei Népművészeti Egye
sület tagja.

Mi indította el ezen a nemes kézműves pályán? 
Hogyan emlékszik az első találkozására az ötvös 
mesterséggel? Hol látott először ötvös népi kéz-
műves ékszereket? 

Sok emlékem maradt a nagyapámtól, aki zenész 
ember volt és magának készítette fából a kotta
tartóit; ezekbe mintát fűrészelt. Nagy bá tyám is 

sok szép famunkát hagyott hátra. Édesapám szer
számtervező és rajzellenőr volt. Szabad idejében 
a konyhánk oldalfalára tem perával felfestette a 
különböző tájegységek egyegy virág mintáját, 
természetesen színhelyesen. A főbb vonalakat 
először ceruzával bejelölte, és csak utána festett! 
Végig figyelhettem, ahogy először alapos gyűjtő
munkát végez minden egyes mintához, és ahogy 
megtervezi az egészet egy egységbe, majd meg
valósítja. Örök emlék és tanulság marad.

Mi ragadta meg az ékszerkészítésben? 

Az tetszett meg az ötvösségben, hogy egy sima 
lemezből, huzalból forrasztó segítségével tár
gyakat lehet alkotni, ezek pedig teljesen egye diek, 
csak az én ízlésemhez igazodók is lehetnek.

Hol tanulta ki az ötvös-mesterséget? Kik voltak 
az első mesterei? Kiknek köszönhet a legtöbbet a 
pályán?
 
Szerencsém volt, hogy az Állami Pénzverőben 
tanulhattam, ahol a 80as években a leg moder

nebb technológiát ismerték, megtartották a 
rég múlt tárgyait és ugyanakkor követték a 
legújabb nyugati irányvonalat is. Az oktató 
mesterem Schuszter Misi bácsi mindent meg
adott nekem. Szinte az egész szakmát át
láthattuk.
Az ötvös összefoglaló szó, egy összetett szakma 
kifejezésére szolgál. Ide tartozik az aranyműves, 
aki ékszereket készít; az ezüstműves, aki szerviz
készleteket, dísztárgyakat készít; a vésnök, aki 
lehet szerszámvésnök, készíthet például pecsét
nyomót; de lehet díszítő vésnök, aki a karika
gyűrűbe szöveget vés be; lehet foglaló, aki az 
ékszerekbe foglalja a drágaköveket. A Képző 
és Iparművészeti Szakközépiskolában minden 
félévben vizsgatárgyat kellett készíteni, de nem 
a saját szakmai területünkről. Mint aranyműves 
nem készíthettem ékszert, hanem csak a tan
könyvből ismert ezüstműves területről választ
hattam. Szakmán belül maradtam, de más ágon. 

Emlékszik még az első önálló munkájára? 
Hogyan fogadták a kezdő ötvösmester alkotásait? 

Kevi Farkas ZsoltKevi Farkas ZsoltKev i  Farka s  Z so l t  ö t vö s  me s t e r
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gyószentmiklósra elkészítettem a Szentkorona 
másolatát, amelyben a Szent István ereklyecsont 
egy nagyméretű briliáns formájú csiszolt 
kristályba van bezárva. A kőbe felül bemartak 
egy kis öblöt a csont töredékeknek, lefedték 
kristálylappal és az egészet megfordították. Így 
a kő csúcsa felfelé állt és a fényt megtörte, 
erősen csillogott.

Elmesélné, hogyan jött létre az egyik nevezetes 
alkotása?

Ipolybalogon van egy Árpádkori templom, ahol 
a Szentkoronát egy éjszakán keresztül őrizték a 
középkorban. Ennek a tiszteletére Mátyás király 
engedélyezte, hogy a templom tetején kereszt 
helyett a Szentkorona mása legyen. Ezt ok
levéllel tudják igazolni. Megvan az eredeti 
őrzőhely, és ide is készíthettem egy másolatot.

Rendszeres résztvevője a legnagyobb hazai népi kéz-
műves seregszemlének, a Mesterségek Ünnepének. 
Milyenek a tapasztalatai? 

A Mesterségek Ünnepének 20 éve vagyok 
kézműves résztvevője, és minden alkalommal, 

Mit tart az eddig legfontosabb munkájának?

Ma már a hagyományőrzők nagyon élethűen 
akarják visszaidézni a letűnt korokat, és ezért a 
lehető legjobbat, a legszebbet, és a legpontosabb 
tárgyakat szeretnék tőlem megkapni. Nekem 
ezért igen alaposan utána kell járni annak, 
hogy ők mit is szeretnének valójában látni. 
Abban a korban, amely a fantáziájukat fog
lalkoztatja, miként használták a tárgyakat, sőt 
még arra is kíváncsi vagyok, hogy azokat 
miképpen hozták létre, alkották meg. Gyer

Kik a megrendelői?

Mint említettem, gyakorló lovasemberként 
sokat találkoztam a versenyeken, rendez vé nye
ken a huszár hagyományőrzőkkel; részükre 
készítem a csákódíszeket, a tölténytáska díszeit, 
a tiszti kantárok csatjait, és egyéb, különféle 
alkatrészeket. Örömömre szolgált, hogy én is 
azok között voltam, akik a Nemzeti Lovas 
Díszegység díszeinek a munkáira megbízást 
kaptam. A lovas díszegység kivonulásakor, ün
nepi alkalmakkor viselik ezeket, és mindenki 
meggyőződhet róla, hogy milyen látványosak, 
szépek.
A középkorban a visegrádi várban őrizték a 
koronaékszereket, és ezért a Visegrádi Szent 
György Lovagrend felkért, hogy készítsem el a 
Magyar Szentkoronát a jogarral és az ország
almával együtt. Ezért a munkámért a Lovag
rend a soraiba fogadott és lovagjává ütött. 
Mivel a lovagok között sok a hagyományőrző 
haditornász, megkértek, hogy felszerelési tár
gyakat készítsek nekik. Ehhez a munkához is 
kutatni kell a múltban, de most már könnyebb 
a tudományos kutatás. Tőlük is sok segítséget 
kapok.

természetes mindenki számára, általános isko
lában tanítják. A minták nagyrészt vereteken, 
tarsolylemezeken voltak, ilyeneket én is készí
tek, és így kerültem kapcsolatba a hagyomány
őrzőkkel, akiknek felszerelési és használati 
tárgyakat készítek. A honfoglalás kor után 
bele ástam magam a római korba, és így meg
ismerkedtem azokkal, akik légiós hagyománnyal 
foglalkoznak. Nagyon összetett, sokrétű korszak 
ez, „ihletéséből” sok szép tárgyat lehet készí
teni, mert ezeknek a kincseknek szakmailag is 
érdekes, ösztönző megoldásaik vannak.

társadalmi réteg tárgyai, ezért gondoltam arra, 
hogy a honfoglalás kori mintakincseink alapján 
újragondolom az ékszerek készítését. Mindig is 
szerettem a történelmet, és nem okozott gon
dot, hogy utána járjak, hogy hol keressem a 
megoldást. Ezért sok időt töltöttem nagy 
könyvtárakban, kutattam és rajzoltam a minta
kincseket. Valami újat „ismeretlent” szerettem 
volna kihozni a megszerzett ismeretekből.  
A versenydíjakon is alkalmaztam kitöltő min
tának, háttérben, és így szép lassan visszahoztam 
ezt a motívumvilágot a köztudatba. Ma már ez L
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szinte kezdéstől a zárásig mesterség bemutatót 
tartok. Általában szurokban dolgozom. Színes 
és nemesfémekből készítem a munkáimat, a 
megrendelő kívánságainak, elvárásának meg
felelően. Ez az eljárás, nem mindenki által 
ismert díszítési, illetve készítési eljárás; a 
dísztárgyak felületét is lehet így díszíteni, de 
lehet új tárgyat is készíteni így, például 
arcképet, címert és faliképeket. Mindig akad 
olyan hagyományőrző, aki buzogány elké szí té
sét kéri tőlem. Ebben az esetben mindenekelőtt 
a nyelet lehet díszíteni. Elkészítem mértékre a 
lemezcsövet, és a belsejébe szurkot öntök. Ki
hűlés után a szurokgolyóban fészket készítek 
neki. Megmelegítem a szurok felületét, ráteszek 
egy rongydarabot, például egy rossz trikót, és 

belenyomom a csövet. A szurok felveszi a cső 
formáját, de a rongy miatt nem tud rátapadni, 
és ezért a cső forgatható marad. Kihűlés után 
felrajzolom a készítendő mintát, és poncoló 
acélokkal kalapács segítségével belekalapálom a 
mintát. Így plasztikus felületet kapok. Egyes 
részek kiállnak a síkból, mások meg bemélyed
nek abba. A poncoló acélok ívek és alaktalan 
formák, nekem kell a kezemmel vezetnem a 
vonalakon ezeket a minta készítésének meg
felelően.
Mivel családi kötődésem is van Zalában, és az 
ottani egyesület a népi mesterségek mellett 
szereti a honfoglalás korát is, nagyon sok mun
kájuk akad. Egy minden részletében kézzel 
készített jurta sátoron az egész csapat dolgozott. 

Ez a gyönyörű sátor minden évben fenn van a 
Mesterségek Ünnepén, és mindig rengeteg a 
csodálója van. Szinte természetes volt a 
zalaiaknak, hogy hozzájuk tartozom, a nagy 
távolság ellenére is. A tagtársaim sok szép népi 
használati és dísztárgyat készítenek és hasz
nálnak, Rajtuk keresztül ismertem meg a népi 
ékszer fogalmát. Mindig van népi ihletésű 
ékszerem; mondhatni, itt is átdolgozom a 
„modern” ékszerbe a mintakincseket. Folya ma
tosan foglalkoztat ez a lehetőség.
Szeretem, hogy az egyesületünkben minden 
évben valami mást és másképpen szeretnek 
bemutatni, mint az adott témát. Ezen a más
honnan érkező kézműves alkotók rendre meg 
is lepődnek, hogy mi mivel és miképpen állunk 
elő. Az idei évben a fémművesség volt a téma. 
Mindent összeszedtek, ami csak ehhez köthető 
volt. Idén nem szurokban dolgoztam, hanem 
készítettünk egy egyszerű ötvös látványműhelyt, 
mert a szakmát szerettük volna bemutatni a 
legegyszerűbb szerszámokkal. Egyszerű kézzel 
működtethető eszközöket készítettek a társaim. 
Persze, ami nekünk természetes, minden napos 
dolog, arra a látogatók rácsodálkoztak. Vencel 
Feri kollégámmal húzóvas segítségével kézi 

tekerésű húzópadon húztunk vastag huzalból 
vékonyabbat. Nagyon sokan a csodájára jártak, 
pedig ez alap nálunk. Feri aztán a huzalból 
láncszemeket készített, és aztán láncot font. Én 
egy lemez korongból vaskalapáccsal tálat dom
borítottam szarvas üllőn és farönkön való fel
támasztással. A közép minta felrajzolása után 
poncoló vasakkal farönkre helyezett ólom 
lapon kidomborítottam a mintát, készítettem 
így népi lemezcsatot, hajfésűt és egyéb tár

gyakat is. Talán idén volt a legtöbb látogatója 
az egyesületünknek. 

Milyennek látja ma a tárgyalkotó népi kézművesség 
megbecsültségét, elfogadottságát?

Szerencsére az olcsó és gyenge minőségű kínai 
tömegtermelés elérte azt, hogy kifejezetten 
keresik a magyar kézműves termékeket. Mi 
megtalálhatóak, elérhetők vagyunk, és garan

táljuk a jó minőséget. A kézműves vásárokban 
szívesen veszik a kézművesek munkáit, sokan 
kíváncsiak rájuk, sokan érdeklődnek kérdé
sekkel a mesterségük fortélyai iránt, így a 
tudásukat tovább adhatják másoknak, a követ
kező nemzedéknek. Ők azok, többnyire fia
talok, akik kitanulták a mesterséget, és viszik a 
tovább a hagyományokat.

Dalmáth Lajos
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alkotó szerettem volna lenni, végül színház
történészként diplomáztam, de az alkotási vágy 
mindig bennem munkált, s hol ilyen, hol 
olyan anyagokkal kísérletezgettem. Egy Buda
pesten megrendezett, az ország különböző 
térségeit bemutató kiállításon találkoztunk 
elő ször, ahol a kamera és a riporter elől egy 
csendes kávézóba szöktünk. Így kezdődött. 
Azóta is együtt élünk és alkotunk Csabrendeken 
kislányunkkal, Pannikával a dédszülői házban.

A tojáspatkolással Tamás hatására kezdtél el 
foglalkozni?

A tojáspatkolásról akkor hallottam, amikor ő 
2010ben először megpályázta a Népművészet 
Ifjú Mestere címet. A dolgozathoz segítettem a 
kutatómunkában, és végül nagyon elmélyed
tem a kovácsokkal, kovácsolással kapcsolatos 
minden fellelhető irodalomban. Különösen a 

kovácsokhoz kötődő mítoszok és legendák, 
népi hiedelmek és szokások után kutattam, és 
így találkoztam először a tojáspatkolással. 

Ez egy speciális és férfias munka. Mi vonzó a 
kovácsolásban számodra? 

Ahogy a legtöbb embert, engem is lenyűgöz a 
kovácsmesterség. Szeretek a kovácstűz köze
lében lenni, és kovácsfeleségként közeli kap
csolat fűz a ráverő kalapácshoz is. A szilárd 
fém, csak akkor engedelmeskedik, ha van 
hozzá megfelelő tudásod, ha tudod hol, mikor 
és hogyan nyúlj hozzá, akkor engedi, hogy 
alakíts rajta. Az anyag és az ember kapcsolata 
ebben a mesterségben a legkülönlegesebb, leg
elmélyültebb. Igazi misztérium, ami egy kovács
műhelyben történik. 
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Bardon Réka csuhéfonó és tojáspatkolótól 
szár mazik az ízes, igaz idézet, aki párjával, Csík 
Tamás tüzikováccsal igazán jól össze ková
csolódott. Első ízben Rékát, majd Tamást 
kérdeztem közös életük gyümölcseiről, mes
terségük mibenlétéről.

Hogy ismerkedtetek meg? Szerepet játszott ebben 
kézművesség?

Mindketten Csabrendekről származunk, szü
leink, nagyszüleink is rendekiek, illetve párom 
apukája itt is élt kamasz koráig, majd 
Budapestre ment továbbtanulni, s végül ott 
alapított családot. Az üresen maradt dédszülői 
házba a párom visszajött Pestről. Ebben az 
időben – úgy tíz évvel ezelőtt – fejeztem be én 
is az útkeresésemet a világban, s noha nem 
tudtam, mit szeretnék, azt tudtam, hogy haza 
kell jönnöm Csabrendekre. Már kicsi koromtól 

Bardon Réka és Csík TamásBardon Réka és Csík Tamás„Kézműve snek  l enn i  n em munka ,  hanem é l e t f o r ma . . .”

„A mendemonda úgy tartja, a patkolt tojások az unatkozó kovácsok ügyességét dicsérik. Csabrendeken hál’Istennek igen „dógos” a kovácsunk, így 
a tojásokkal való bíbelődés a kovácsné asszony mindenkori tisztes feladata, s akinek szava nem üres locsogás, érdemes hát a figyelemre. Mert 
bölcsessége hét falura szóló annak, aki tudja jól: nem minden nyerít, ami patkolva vagyon…”
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Hogy készül a patkolt tojás?

A kisebb, vékonykább vasak alakítását magam 
is szívesen tanulgatom. Így történt, hogy a 
tojások patkolásában végül én mélyedtem el.  
S noha az első tojáspatkolók – akikről vannak 
adatok – férfiak, többnyire patkoló kovácsok 
voltak, akik inkább már idősebb korukban 
foglalatoskodtak a tojáspatkolással, az igazán 
míves, aprólékosan díszített tojások meg min
tázásához szükség lehet a női kezek finom 
munkájára. A kutatásaim soron találtam ada
tokat, fotókat patkolt tojásokról. Tojáspatkoló 
mesterekkel nem találkoztam, mert senkit nem 
ismertem. Úgy gondoltam, két dolgot kellene 
ehhez a mesterséghez tudni: patkót készíteni és 
ismerni a ló patkolás módját. A párom 
megtanított igazi, rendes méretű patkót 
kovácsolni: ugyanúgy készítem a kicsi néhány 
cmes patkókat is, ahogy a nagyot kovácsolták 
régen, de nem vasat használok, hanem 
különböző lágy fémeket, amiket lehet hidegen, 
tűz nélkül formálni. Ehhez kaptam kicsi üllőt 
(ötvös üllőt), kicsi kalapácsot, a párom készített 
nekem szegfejező eszközt, ahol a különböző 
vastagságú huzal anyagból kikalapálom a szege

cseket, s a szegfejező segítségével kiala kí tom a 
szegek fejét. Ezeknek a szegeknek a segítségével 
rögzítem a patkókat vagy más díszítményeket a 
kifújt tojás héján, oly módon, hogy a megívelt 
szeg a patkón (vagy más díszen) keresztül bejut 
a tojásba, majd a patkó mellett előre kifúrt 
kicsi lyukon előbújik, s visszahajtva rögzíti a 
patkót.

Talán egyedüli hölgy vagy az országban, aki 
tojást patkol!

Nagyon kevés valódi tojáspatkolóról tudok, 
rajtam kívül van még egy hölgy, Ferenczi Éva, 
aki elmélyült tojáspatkoló. Komoly feladatnak 
tekintem, hogy „vigyázzak” a patkolt tojás jó 
hírére, és munkáimmal népszerűsítsem ezt a 
sajátosan magyar különlegességet. A tojásaimat 
zsűriztetem, és épp egy tanulmányon dol go
zom, ami a tojáspatkolás történeti kutatásairól, 
jelenvalóságáról kultúránkban, s a mesterség 
gyakorlati bemutatásáról szól. A 2012es Hun
garikum törvény kapcsán készítem a patkolt 
tojás felterjesztését a nemzeti értéktárba, hogy 
ott lehessen majd a hungarikumok között. 
Sokan azt hiszik, hogy a párom készíti ezeket a 

tojásokat. Ez nekem nagy dicséret, hiszen az ő 
mesterségéből fakadó tudás nélkül, amibe engem 
is beavatott, nem sikerülnének így a tojásaim.

Magad számára vagy eladásra készíted a patkolt 
tojásokat? Más technikával is díszítesz tojásokat?

Vannak tojások, amelyek nagyon a szívemhez 
nőnek, amíg készülnek, s ezektől semmiképp 
nem válnék meg. Ezeket kiállításokra, be mu
tatókra viszem el. De készítek eladásra is. Idén 
a Mesterségek Ünnepén a fémművesség je
gyében bemutatkozhattam, mint tojáspatkoló. 
Nagyon nagy volt a tojásaim sikere, különösen 
a külföldi látogatók körében. A munkám 
legnagyobb elismerése mégis az volt, amikor a 
Kovácsmíves Céh sokat látott ás tapasztalt 
kovácsmesterei komolyan, mélyrehatóan „meg
szakértették” a tojásokat, megnézték, miként 
csinálom, s hosszú, sokatmondó „hmmm...”ök 
után nagyon megdicsértek. Ismerem a ha gyo
mányos tojásdíszítés más módjait, de a 
tojáspatkoláson kívül csupán a dróttal való 
díszítéssel készítek még tojásokat. Ez a 
feledésbe merülő, és kevésbé ismert technika, 
amikor is körbehurkoljuk vékony rézdróttal a 
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fontosabb, hogy a gyerekek életében ne csak 
alkalomszerűen jelenjenek meg ezek az anya
gok, hanem váljanak mindennapi életük 
részévé, használják a természetes anyagokból 
készült tárgyakat, hisz azok is befolyásolják 
világképüket és értékrendjüket. Tisztelnünk 
kell a természetet, hogy harmóniában, egy
ségben éljünk vele, hisz tőle függ az életünk. 

tojást, állítólag a fazekakat javító, házról házra 
járó drótos tótok ügyessége volt. 

Kislányotok nevelésébe hogy építitek be a kéz-
művességet? 

Pannika öt éves. Az ő életében teljesen 
természetes módon van jelen a kézművesség, a 
népművészet. Az alkotás vágya hamar meg
mutatkozott benne, minap egy saját kom
binált fogót kért magának: ékszereket készít 
gyöngyből és rézdrótból. Támogatjuk és segítjük 
tehetségének, adottságainak kibontakozását, 
de semmiképp nem fogjuk kényszeríteni őt. 
Nem visszük őt magunkkal egész napos ren
dezvényekre, de kiállításokra, bemutatókra, 
különböző népművészeti, közösségi esemé
nyekre mindenképpen velünk jön. Mindig van 
itthon fűzni való gyöngy, agyag. Vannak saját 
eszközei, szerszámai. Ha dolgozom, és ilyenkor 
mellém ül, lelkesen fogadom a segítségét, az 
ötleteit. Nagyon élvezi, ha segíthet az apu ká
jának valami komoly, férfias műhely munkában. 
Részese a mindennapjainknak, és teljesen ter
mészetes számára, ami őt körülveszi.

Gyakran tanítasz kisgyermeket is. Milyen érték-
rendet szeretnétek nekik átadni?

Fontos, hogy a különböző foglalkozások 
alkalmával valamennyi kisgyerek ismerkedjen 
a természetes anyagokkal, és a csuhé kapcsán 
megismerkedhetnek az alkotás örömével, illet
ve a természet tiszteletének, kihasználásának 
vagy újrafelhasználásának kérdéseivel. De még 

Hogyan jelenik meg ebben a tanítási / tanulási 
folyamatban a csuhé, mint alapanyag?

Egy csuhéval bekötött egészen parányi széken 
is üldögélhet játék baba, csutkababáknak is 
lehet teát főzni a csodakonyhában, gumiparipák 
nyakában lóghat csuhéból sodort kantár is és 
lakhatnak vesszőből font tanyán is. De meg kell 
tisztelnünk gyermekeinket a választás lehe tő

ségével. Csuhéfonóként készítek a „nagyoknak” 
is tárolókat, táskákat, székeket, mégis a gyere
kek számára készített használati tárgyaim a 
legkedvesebbek, mert ők tényleg használják 
azokat.

Mindennapi életeteket milyen mértekben hatá-
rozza meg a munkátok? Főállású kézművesek 
vagytok?

Nagyon bízunk a „Kézműves stratégia” ter
vezetének megvalósulásában, hisz azt a mi, 
speciális helyzetünket értők és gyakorlók 
terjesztették a kormányzat elé. Addig is a nem 
kevés anyagi teherrel járó vállalkozói forma 
tűnik az egyetlen megoldásnak. De egyre többen 
számítanak a munkánkra, hívnak rendez
vényekre: mesterséget bemutatni, foglakozást 
tartani, s hozzánk is sokan jönnek mű hely
látogatásra. Így a teljes napunkat kitölti a 
kézműves tevékenység.

Munka és szabadidő mennyiben szétválasztható 
az életetekben?

Semennyire! Nem is lehet, és nem is igazán 
szeretnénk szétválasztani. Főként, hogy a 
portánkon alakítottuk ki műhelyeinket is. Azt 
hiszem népművésznek, kézművesnek lenni 
nem munka, hanem életforma. Jelen van a 
hétköznapjainkban, az ünnepeinkben, meg
határozza a szokásainkat, a tennivalóinkat. Ha 
éppen nem dolgozok vagy alkotok, akkor ta
nítom a csuhéfonást, vagy fonnivalót gyűjtök, 
esetleg kíváncsiságból kutatom a környék 
kézműipari történetét. Ha kirándulunk, vagy 
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zeti megbecsülésének javítását”) már hosszú 
évek óta igyekszünk segíteni legjobb tudá sunk
kal. A kiscsőszi Hungarikum Klub, valamint, a 
Csabrendeki Települési Értéktár Bizottság 
tagjaiként is aktív résztvevői vagyunk a hun
garikum mozgalomnak. Az elmúlt években 
alakult Sümegi Várbirtokosság szekértolóiként 
szintén jelentős feladatokat vállalunk.

A csuhézás területén sikerült egy közösséget 
létrehozni és formálni…

A csuhéfonáshoz szükséges csuhé meg men té
sére, így mesterségem megmentésére tett eddigi 
törekvéseim eredménye, hogy köz ségünkben, s 
tágabb környezetemben egyre több településen 
gyűjtenek csuhét. Ahhoz, hogy mások is meg
mentésre érdemesnek tekintsék a csuhéfonást, 
illetve magát a csuhét, szélesebb körben meg 
kell ismertetnem a mesterséget is. Alkalmi és 
rendszeres fog lal kozásokon, bemutatókon igyek
szem már évek óta megmutatni kicsiknek és 
nagyoknak, hogy az alászántásra vagy fölégetésre 
ítélt kukorica csuhé igazi kincs. A Rendeki 
Fonó val létrejött egy közösség, ahol mindenki 
lelkesen tanulja és népszerűsíti is a csuhéfonást. 

sétálunk, akkor is gyűjtögetek: fenyőtobozt, 
makkot, vagy ötleteket, inspirációt. A fejem 
folyamatosan tele van új ötletekkel, tervekkel, 
gondolatokkal. Barátaink is többnyire kéz
művesek, népművészek, táncosok, zenészek 
hasonló világnézettel, értékrenddel.

Meghatározza életeteket a közösségért és a közös-
ségben végzett munka. Mit jelent ez pontosan 
számotokra?

Valamennyi mester, népművész, kézműves akkor 
érzi magát jól, ha alkot, mégis vannak a mes
terségéből adódó nemes kötelességei, fel adatai. 
Azt a fajta értékrendet, amit én is képviselek, és 
másokkal is szeretnék megismertetni, rajtam 
kívül még sokan mások is vallják, és közös
ségként is szeretnék tovább hirdetni. Leg
fontosabb társam, támaszom ebben a párom, 
aki akár az alkotásban, akár a kutató vagy 
tervezőmunkában jelentős terhet visel és az 
életünk így lesz teljes és kerek. 2012ben a 
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület a 
tagjai közé választott, s hagyományaink, nép
művészetünk ápolását olyan tagtársakkal vé
gez hetem, akik egykor tanítgattak, terelgettek. 
Erre nagyon büszkék vagyunk! 2013ban a 
Csabrendektől körülbelül harminc kilométerre 
fekvő Kiscsőszön székelő Élő Forrás Hagyo
mány őrző Egyesülethez csatlakoztunk. A Tán
cos lábú Kovács Norbert Cimbi barátunk által 
vezetett egyesület elképzeléseit, („a néphagyomány 
szélesebb körben való megismertetését, nem

Összeköt minket a hasonló gondolkodás, a 
közös célok és az igazi barátságok is. 

Mesélj egy kicsit az általad létrehozott Rendeki 
Fonóról!

A Rendeki Fonó, egy hely, ahol együtt lehet 
lenni, és ahol elsősorban a növényi anyagok 
fonásának örömével és tudásával ismerked he
tünk, a mesterségbeli tudáson túl egy hiányzó 
értékrendet képvisel. 
Az 192030as években a Dunántúlon, majd az 
ország többi részében is indítottak csuhéfonó 
tanfolyamokat, így a községünktől öt kilo mé
terre fekvő Sümeg városában is. A fennmaradt 
dokumentumok szűkszavúak, s a hajdani csuhé
fonó múltról egyegy magányosan alkotó csuhé
fonó visszaemlékezései, vagy már elhunyt fonó 
fennmaradt emlékei tanúskodnak. Csab rendeken 
és a szomszédos falvakban élő idős fonók, akik 
az 1950es években akár háziipari keretek között, 
akár ettől függetlenül ké szí tették is munkáikat, 
még mesélnek, mesél hetnek a csuhéfonás szoká
sairól és hagyo mányairól. Az általuk átörökített 
tudásból merítve, alakult meg a Rendeki Fonó. 
Létrejött egy olyan valódi közösség, ahol ősztől 

kora tavaszig mindenki jól érzi magát, meg
beszélheti a közösségi, magánéleti eseményeket, 
kedvére pletykálhat, bevált recepteket, vagy ül
tetni való magokat cserélhet, miközben nemcsak 
a szája, de igen serényen a keze is jár. 

A csuhézással hogyan ismerkedtél meg?

Németh Zsuzsa népművelő barátom jó néhány 
évvel ezelőtt egy játszóházban mutatta meg, 
hogy készül a csuhébaba. A kukoricacsuhéval 
való kapcsolatom a kislányunk születése óta 
mélyült el igazán. Magam is próbáltam koráb
ban, de nem sikerült igazán, csuhéfonót pedig 
nem ismertem személyesen. Majd egy Mester
ségek Ünnepén találkoztam Pethőné Szabó 
Piroskával és a csuhéval bekötött kisszékével… 
Magyarázott, bíztatott, lelkesített és egy óra 
alatt elhitette velem, hogy meg tudom csinálni. 
Itthon aztán nekifogtam életem első fonással
sodrással készített csuhémunkájának egyedül, 
egy kicsi széknek. Fontam, s amikor rájöttem 
valamire, amitől szebb, egyenletesebb, erősebb 
lett a sodrat, visszabontottam az egészet, hogy 
már az újonnan tapasztalt ismeretekkel foly
tassam a munkát. A mai napig mindig ámulat

ba ejt, hogy azok a kis gyenge levélkék össze
kapaszkodva milyen erősek, elszakíthatatlanok 
lesznek. Ez egy igazi csoda! Amikor elkészült, 
épp akkor volt zsűrizés Veszprémben. Az első 
lezsűrizett csuhémunkám pedig „A” minősítést 
kapott. 
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téve. Most készül a külső műhely is. Gyakran 
járnak hozzánk iskoláscsoportok, ezért is 
szeretném a külső műhelyt úgy kialakítani, 
hogy az ifjoncok láthassák a régmúlt idők 
műhelyét is, ahol az öreg fújtatót húzva hevítik 
majd a vasat.

A tágabb lakókörnyezetetekben manapság mennyire 
ismert és elismert a kovácsmesterség?

Több műhely is épül a környezetemben. Fel
újítottuk, működőképessé tettük a mellettünk 
lévő sümegi vár kovácsműhelyét, ahol gyakran 
a bemutatók és foglalkozások mellett készülnek 
a vár vasainak munkái is. Folyamatban van két 
további műhely építése is. Az egyik szintén 
Sümegen, a várhoz tartozó birtokon lesz, több 
mesterség műhelyével együtt készül, ahol a 
mesterek bemutatókat, foglalkozásokat tart
hat nak majd. A másik pedig Kiscsőszön, ahol 
szintén több mesterség műhelyéről szólnak a 
tervek, de itt már oktatási célokkal.

Tüzikovács mesternek vallod magad, pontosan 
mit is jelent ez?

Cs ík  Tamás  tüz ikovác s

Hogyan vezetett az utad a kovácsmesterséghez?

Kisiskolás koromban apám megkért, ha már 
kész vagyok a leckémmel, segítsek kicsit a 
műhelyben. Édesapám lakatos még ma is, ő 
nevelt a vasak közé. A kovács mesterséggel inas 
éveimben kerültem legelőször kapcsolatba, mint 
vas és fémszerkezet lakatos tanonc. A szak
munkásképző iskola tananyagában kötelező 
gyakorlati képzés volt a kovács alapműveletekről 
is, mivel hogy bármely fémmegmunkáló 
szakmáról legyen szó, akár lakatos, esztergályos 
vagy kovács, az elméleti alap – a fémekről való 
tudnivaló, anyagismeret, szakismeret – min
denkinek ugyanott kezdődik. A szakmunkás 
bizonyítvány megszerzését követő években a 
lakatos munka mellett további képzések és 
tanfolyamok következtek vas és fémszerkezet, 
 kált bennem az alkothatnék, ezért is kezdett 
idővel az érdeklődésem fokozatosan elmélyülni 
a kovácsok művészetében, és egyre jobban 
kezdett megérinteni a tűzben megmunkált vas 
nemessége, a vassal és a tűzzel való bánni tudás 
mestersége.

Magad alakítottad ki saját műhelyed a por tá-
tokon. Milyen szempontokat vettél figyelembe?

A portánk, ahol élünk és alkotunk valójában 
„családi bölcső”, a dédszüleim háza. A műhely 
az öreg istállóból lett kialakítva fokozatosan, 
ahogy a műhelyben töltött időm a kedvtelési 
barkácsolásból lépett előrébb mindennapjaim 
mesterségévé. A kovácsműhely több évezredes, 
jól bevált alapszabályok szerint működik, 
amelyeket ma is szükséges tiszteletben tartani. 
A műhely főbb elrendezései és a szerszámok 
szinte alig változtak az idők folyamán. A ko
vács tűz, az üllő és a kovácssatu vagy satupad 
úgy helyezkedik egymáshoz, hogy gördülé ke
nyen, biztonsággal és akadálymentesen halad
janak a munkálatok. Legyen minden átlátható, 
még ha néha káosznak is tűnik egy kovács
műhelyben, például az üllőnél dolgozva rá 
lehessen pillantani a tűzben hevülő vasra, és 
egykét lépésnyi távolságon belül kéznél 
legyenek a szükséges kéziszerszámok, tűzi 
fogók üllőbetétek, kalapácsok, melyek az idő 
folyamán végeláthatatlan sokasággá szaporodnak. 
A műhelyem jelenleg is folyamatosan bővül, új 
gépek, új fejlesztések a mai kornak is eleget 

A tüzikovács szót sokan szeretik használni.  
A hivatalos megfelelője talán a díszműkovács. 
Amíg volt kovácsképzés, a pályaválasztási 
könyvben a szakmák felsorolása között dísz
műkovács szerepelt. Most inkább a figyelem
felkeltés, a megkülönböztetés lehet a célja a 

tüzikovács kifejezésnek, amely arra hivatott 
rámutatni, hogy az illető mester nem csupán 
hétvégi kovács. Az ő munkái látnak kovácstüzet 
és kalapácsot, és ezt még lehet fokozni, hogy ki 
milyen útra tévelyedik a mesterségen kívül és 
belül. 

Kiket tartasz mesterednek és miért?

Nem is tudom, említheteme mesteremül 
valakinek is a nevét, mert sajnos nem volt 
lehetőségem elmenni valaki mellé tanulni. 
Természetesen kerestem itt a környezetemben 
a lehetőségeket, de csak lakatosként vagy 
hegesztőként dolgoztam itt is, ott is pár évet.  
A valódi kovácsolásról kialakult elképzelésemet 
végül is a kovácstalálkozók alkalmával találtam 
meg, ahol, mint kezdő ifjonc elkerekedett 
szemmel néztem az igazi nagyokat. Egyik ilyen 
találkozón ismerkedtem meg a zalaszentgróti 
kovácsmesterrel, Csiszár Tiborral, aki néhány 
alkalommal mutatott nekem egykét „jó fogást”, 
és elmondta útmutatásának eszmeiségét is: 
„Ezek nem műhelytitkok, mert ezt a mes ter
séget nem szabad eltitkolni.” Mai napig kap
csolatban vagyunk egymással, mint a Kovács

míves Céh tagtársai. A nagyvázsonyi Tarsoly 
László kovácsmestert szeretném még itt meg
említeni. Bár már sok esztendeje nem láttuk 
egymást, ő bebizonyította nekem, hogy nem 
kell egyből az Esterházynagykapuval kezdeni. 
Néhány közös munkánk során a legalapvetőbb 
hagyományokat mutatta meg: egy egyszerű 
patkószeg vagy cigányszeg, vagy akár egy 
hagyományos hétköznapi eszköz vagy szerszám 
elkészítését. Az évek folyamán alakuló szakmai 
fejlődésemet a tapasztalt kovácsok, mester
emberek, népművészek tanácsai, kritikái és a 
zsűrizések segítik. Ha valaki mégis megkérdezi, 
kik a mestereim, azt válaszolnám, hogy 
elsősorban a vízhólyagok a tenyeremen, és a 
mindennapi élet a műhelyben, a folyamatos 
munka, a folyamatos gyakorlás.

Kikből áll a megrendelői köröd?

A sümegi vár kovácsműhelyében munka köz
ben egy várlátogató vendég megkérdezte, hogy 
manapság szükség vane egyáltalán a ková csok
ra? Az ezt követő húszperces munkaszünetben 
sok mindenről beszélgettünk, rövid történelmi 
áttekintéssel kezdtük, hogy hol voltak a 
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Sztereotípia, hogy a kovácsmesterek szeretnek 
egyedül dolgozni a saját műhelyükben a világ 
zajától elvonulva, és jellemzően nem a szavak 
emberei. Te nagyon sok fesztiválon, hagyomány-
őrző rendezvényen szerepelsz mesterség bemu ta tó-
val, előadással. Igazán aktív közösségi életet élsz 
családoddal. Mit jelent ez valójában számodra?

Furcsán hat, hogy egy kovács előadást tart, hogy 
néha előbújik a fényre is a sötét műhelyéből? Ha 
munka van, akkor ter mé szetesen dolgozunk, 
amikor alkothatnékom van, tele van ötletekkel a 
fejem, akkor igyekszem rá időt találni, hogy 
zavartalanul, elmélyülten munkálkodhassak. 
Egyébként a kovácstársak vidám figurák. Ko
vács talál kozó kon, vagy a céhgyűlésen, közös 
szakmai kurzuson valahogy mindig előkerül egy 
citera vagy egy gitár. Ennek az aktív közösségi 
életnek célja van, és most nem arról beszélek, 
hogy egyegy falunapon, vagy a már számtalan 
fesztiválok egyikén berakják a kovácsot füstölni 
és zörögni háttérképnek. Szükség van arra, hogy 
lássanak és halljanak bennünket, legyen szó egy 
beszélgetésről egy mesterségbemutató közben, egy 
eszmecseréről egy kovácsműhelymúze um ban, 
egy népművészeti táborban tartott foglalkozásról 

kovácsok régen, hová lettek a kovácsok pár 
évtizede, kinek mit jelent a kovácsolt vas, hol 
van a kovácsok munkája a mindennapi 
életünkben, vagy a háztartásunkban. Meséltem 
neki az éppen folyamatban lévő munkáimról:  
a várfelújítási pályázat keretében a reneszánsz 

konyha kovácsolt eszközeit készítettem (Di
cséretére legyen mondva a várat üzemeltető 
családnak, hogy találtak lehetőséget a kiállí tások 
felújítására, a vár élőbbé tételére. Munkát adtak 
a térség mestereinek, legyen az fazekas, fafaragó, 
vagy csuhé és vesszőfonó.), és meg nyugtattam, 
hogy a mai kornak megfelelő dolgokat is 
készítek. Egy másik pályázat keretében egy 
teniszklubnak és kávézójának készítem a ková
csoltvas bútorait, kerti gar ni túráit, és belső 
kiegészítő elemeit. De a falu beliek is elhozzák a 
megfáradt eszközeiket orvoslásra, legyen az egy 
fejsze, vagy a kőműves véső szára. 

Fontosnak tartod-e a mesterséged továbbadását? 
Vannak-e tanítványaid?

Ez nagyon fontos, és szeretnék is részt venni 
benne. Úgy vélem, hogy még egy kis idő rám 
fér a tanulás terén, bár a kovácsmesterséget 
holtig tanulja az ember, mint minden mást is. 
Tanítványom nincsen, de akik alkalmanként 
segítenek a munkámban, azok már képesek 
arra, hogy ha kell, lekovácsolnak pár száz darab 
míves fejű csavart, vagy egyszerűbb mintákat, 
mindamellett, hogy szegecselnek, vagy pántolnak. 

az ifjoncok körében, vagy akár egyegy előadás 
egy konferencián a mes ter ségről, népművésze
tünkről, munkánkról. 

Sok díjad és elismerésed közül melyiknek örültél 
leginkább és miért?

Nagyon sokat jelent számomra, hogy 2011ben 
megkaphattam a Népművészet Ifjú Mestere 
címet és az is nagy büszkeség, hogy párom is 
megkaphatta csuhéfonóként 2013ban, és ennek 
igyekszünk is megfelelni, mert szerintünk ez 
kötelességgel is jár. Sok ember munkál ko dá

sának köszönhetően szépen lassan egyre inkább 
kezd súlya is lenni ennek a címnek. Aki eljár 
megmérettetésekre, vagy zsűrizésekre, annak 
következménye lehet egy díj vagy elismerés, 
fontos visszajelzés, hogy jól csináljae, vagy 
csiszolni kelle még valamin. Komoly szakmai 
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már régóta a fejemben volt. Egyszerű hivatalt 
szántam neki: legyen kormos és zsíros a 
pályafutása során! Ráadásul azon a napon, 
amikor útnak indultunk Kecskemétre, még 
javában kapkodtam a befejezésén. Hát az 
elismerésnek jól megadták a módját. Már az is 
nagy dolognak számít, hogy a különböző 

elismerésnek tartom, hogy a Kovácsmíves Céh 
beválasztott a tagjai közé. A másik ilyen el is
merés, hogy Rékával tagjai lehetünk a Veszprém 
Megyei Népművészeti Egyesületnek is.

2012-ben a X. Országos Népi Mesterségek Mű-
vészete pályázaton, Kecskeméten kiemelt elis me-

résben részesültél. A pályamunkádat, egy ökörfejes 
bográcsállványt a Népi Iparművészeti Múzeum 
meg is vásárolta a gyűjteménye számára. Milyen 
gondolatok mentén készítetted ezt a munkát?

Csupán a saját családunk számára szerettem 
volna elkészíteni ezt a bográcsállványt, ami 

mesterségek munkái közül két kovács kapta 
meg a nagydíjat. Bakó Ernő kőröshegyi népi 
iparművész kovács volt a másik nagydíjas. Az 
elismerés mellett feladatot is kaptunk. Fel
kértek minket, hogy Budapesten, a Népi 
Iparművészeti Múzeumban tartsunk előadást 
munkásságunkról, mesterségünkről. A hall
gató ság között jelen volt Takács Zoltán, a 
Kovácsmíves Céh céhmestere is, aki felkért, 
hogy jelentkezzek a céhbe. Hab a tortán, hogy 
a Népi Iparművészeti Múzeum jelezte a 
vásárlási szándékát a bográcsállványra, pedig 
előzőleg megbeszéltem a családdal, hogy soha 
senkinek nem adjuk el, de hát gondolom, nem 
mindenkitől szokott a Múzeum vásárolgatni, 
sokat nem is hezitáltam az ajánlaton.

Az általad használt „élet vasai” kifejezést te 
alkottad? 

Ez a kifejezés adta magát. Előzményként egy 
kicsit a kovácsok mítoszához lehetne vissza
menni. A vasat emlegették régen az élet és a 
halál fémeként, utalva így a vas, illetve a vasból 
készült tárgyak kettősségére: a vas életet olthat 
ki (fegyverek, kardok), vagy életet teremthet 

(földművelő eszközök). Noha többen kiemelik 
és hangsúlyozzák a vas kettősségét, számomra 
mégis az életet jelenti, az életet szolgálja. Miért 
az élet féme? Olyan különleges hegyekkel 
átölelt és védett medencében élek, ahol minden 
az életet hirdeti: termőföldjeink, édesvíz
kincsünk, gyógy és haszonnövény gazdag sá
gunk! Lakóhelyünk, Csabrendek is egy külön
leges vidék, mert mindaz, amit a fentiekben 
felsoroltam, ez itt van a környezetünkben. 
Igazi természeti szépség ez a hely, különös a 
földrajzi fekvése. A Rendekihegyet mondják a 
Bakony utolsó nyúlványának, itt ér véget a 
Balatonfelvidék, mellettünk már a Zala 
dombjai látszódnak, és a hegy lábától már a 
Kisalföld kezdődik. Az utcánk a hegy 
mészköves oldalából nyílik, és a Kisalföld 
termőföldjében végződik. A térség gazdag 
forrásokban és patakokban. Azt hiszem így 
kézenfekvő, hogy az élet vasairól beszéljünk.

Milyen perspektívát jelenthet ma egy fiatal 
számára a kovácsmesterség?

Ennek a mesterségnek több mint három év
ezredes hatalmas, szerteágazó és gyönyörű 

tudománya van. A legutóbbi céhgyűlésen szó 
volt arról, hogy ismét lehetőség nyílik a 
kovácsképzés beindítására. Munka pedig van 
bőven, és tapasztalatom szerint az embereknek 
egyre inkább kezd igénye lenni az olyan vas
munkákra, amelyek egyértelműen egy kovács 
keze alól kerülnek ki.

Kívánom, hogy az éltető tűz soha ne aludjon ki a 
portátokon és a családi fészek melegén túl még 
sok-sok gyönyörű alkotáshoz segítsen benneteket 
mindannyiunk örömére!

Jókainé Gombosi Beatrix

Mindkettőjükre vonatkozó webhelyek:
www.sumegvarbirtok.hu

www.nepmuvesz.vpmegye.hu
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mokat, és tanulmányozta az egyházi textíliák 
szebbnél szebb darabjait. Kassán, Eperjesen és 
kisebb tele püléseken is jártak, itt tanulta meg 
az úri hímzés lényegét, majd ezekből készítette 
alkotásait. 
Önálló tervezéseit először a szövő iparművész 
Bakay Erzsébetnek mutatta meg nagy titokban, 
az ő biztatására küldte el a nyíregyházi Or szá gos 
Népművészeti Kiállításra. Jelentős „betörés” volt 
ez számára, itt fogadták el először a pálya

munkák közül ezt a nem klasszikusan népinek 
mondott hímzésféleséget. Éva néni páratlan 
sikert aratott kollekciójával. A beküldött tíz 
darabból kilenc „A” kategóriát kapott, és a 
fődíjat, a Gránátalma díjat is kiérdemelte. 
Ezután még kétszer kapott Gránátalmát, és 
más pályázatokon is elismerték és díjazták úri 
hímzéseit.
Az eredeti darabok tanulmányozásán kívül 
rengeteg könyvet vett, megismerkedett a szak
irodalommal.
Nagyon fontosnak tartotta, hogy a tervezők 
meg tudják tartani a stílust, a mintakincset, a 
színeket, hogy ne torzuljon a hímzés, s mivel ez 
a hímzés a reneszánszból kapott a legtöbbet, 
ezt a karaktert kell megőrizni. A tervezésnél 
mindig kerülni kell a zsúfoltságot és megfelelő 
alapanyagot kell választani. Ehhez ő Bécsből 
szerezte be a DNC fonalat.
Számára a 16. századi úri hímzés volt a 
legértékesebb, szinte csak ezzel foglalkozott, 
soha nem dolgozott bársonyra, hiszen az már a 
18. század anyaga. Úgy vélte, hogy a mai élet
ben is helye lehet az úri hímzésnek akár lakás
textilként, akár alkalmi női ruhadara bokon.
A hímzés megismertetése, népszerűsítése volt 

az életcélja. Táborokban oktatta, mert igen 
fontosnak tartotta a jó minták továbbadását. 
Legnagyobb szakmai eredményének azt tar
totta, hogy sokan akarták tőle megtanulni a 
hímzést, minden táborban, melyet szervezett, 
legalább hathét ember csak az úrit akarta 
megismerni és varrni. Az volt a munkamódszere, 
hogy először az öltéstechnikát tanította meg, 
majd utána foglalkoztak a tervezéssel legalább 
egy napig.

A vez e t ő

2008ban úgy látta, hogy a fiatalok elfordulnak 
a népművészettől, mert kevés az idejük. A szak
körvezetést nagyon komolyan vette, a szakmai 
kontrollt mindig fontosnak tartotta, kezdőként 
Szepesvárinétól kért és kapott megerősítést, 
szakmai tanácsokat. Ezt a lelkiismeretességet, a 
kitartó munkát és az odaadást, az alázatot, a 
népművészet iránti szeretetet hiányolta a 
fiatalokban.
Azt mesélte, hogy az évek során megszerzett 
emberiszakmai tekintélyét a családjának is 
köszönhette. A szakkörrel sokat utaztak, sok 
kiállításon szerepeltek. 

években, 1969ben átvette a csoport a vezetését, 
s közben elvégezte a vezetői tanfolyamot. Ala
pító tagja a NESZ BorsodAbaújZemplén 
megyei tagszervezetének és az országos szövet
ségnek is. 1990től 1995ig titkára volt a megyei 
szervezetnek, majd önálló csoportot alakítottak 
a zempléniek, mivel a földrajzi távolság gátolta 
az eredményes munkát. 1997 februárjától lett 
önálló a Hegyaljai Népművészeti Egyesület, a 
csoport elnökeként dolgozott 2008ig. Mes te
rének Szepesvári Lászlónét, a 2008ban elhunyt, 
nagy tekintélyű szerencsi szakkör vezető népi 
iparművészt tartotta. Vele a tállyai evangélikus 
tiszteletes úr révén ismerkedett meg. Eta néni 
bíztatta és ajánlotta be a NESZbe is, és 
javasolta a hímző szakkörvezetői képzésbe.  
A szövő szakkörvezetői tanfolyamot is elvégezte, 
ahová a megyei szakemberek iskolázták be, 15 
éven át tanulta ennek a mesterségnek a 
rejtelmeit. Festékes szőnyegeire volt a leg
büszkébb, de minden darabját a gyerekeinek 
ajándékozta.

A c sa lád

Édesapja családja, a Tarnóczy család az 1600as 
évektől élt Tállyán, a levéltári kutatások ki 
mutatták, hogy 895ben Ázsiából, Árpád 
seregével jöttek be, és települtek le a Felvidéken. 
Éva néni férje 37 évig Tállyán tanított az 
iskolában, emellett néptáncot is oktatott a 
gyerekeknek. Éva néni ezzel is magyarázta azt a 
családi tekintélyt a faluban, melyre nagyon 
büszke volt, és melynek sokat köszönhetett 
munkája során is. Ugyan nem volt pedagógus 
végzettségű, de gyerekkora óta érdekelte a 
többi emberrel való foglalkozás, a falu szeretete 
és a hímzés. 

A h ímz é s rő l

Legkedvesebb hímzései: a nyugatdunántúli, a 
kalotaszegi, a zobori, a gömöri és a vagdalásos. 
A bonyolult, nehéz technikai megoldásokat 
szerette a hímzésben.
Korán kapcsolatba került az úri hímzéssel vagy 
történeti hímzésnek is mondott hímzésekkel, a 
férjével járta a felvidéki református templo

„…nem köz ép i s ko lá s  f okon  tan í

                                    - t an i”

Schneider Imréné Tarnóczy Éva a népművészet 
mestere, Király Zsigadíjas, Aranykoszorú díjas 
alkotó, 2008ban „Az Év Mestere”, a Hegyaljai 
Mesterek Népművészeti Egyesületének alapító 
elnöke, a NESZ legnépesebb szakmai bizott
ságának, a hímzőknek elnöke 2014. október 
26án életének 88. évében elhunyt. „Az Év 
Mestere” cím alkalmából készített írással 
emlékezünk Rá.

A kez de t ek

Éva néni gyerekkora óta érdeklődött a kézi
munkák, elsősorban a hímzések iránt, nagy
anyjának a sok hímzés mellett volt egy 
csodálatos díszmagyarja, amibe beleszeretett. 
Úgy képzelte, hogy ilyenben esküszik majd ő 
is. Sajnos, ő nem, de az unokája az általa 
készített díszmagyart viselhette a saját eskü
vőjén. A tállyai szakkörben ismerte meg 
alaposabban a magyar népi hímzéseket a 60as 

Schneider Imréné Tarnóczy ÉvaSchneider Imréné Tarnóczy ÉvaSchne ide r  Imréné  Tar nóczy  Éva
hímző népi iparművész                                                                                      

1926–2014
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Hosszú éveken keresztül pályázatokból sze rez
tek pénzt a ház rendbe hozásához, működő
képessé tételéhez. 

A beszélgetés során a személyes élményekről, a 
mindennapi gondokról, sikerekről szólva minden 
második mondatban a közösség, az egyesület, a 
szakkör szerepelt. Egész életét betöltötte az 
egyesületi élet, a rendezvények, a programok 
megtervezése és lebonyolítása, az anyagiak biz
tosítása. Számlatan példával és nagyon büsz kén 
illusztrálta a tállyaiak segítőkészségét. Igazi, 

A z  e g ye sü l e t

Tizenhárom mesterség képviselteti magát: hím
ző, csipkeverő, szövő, fazekas, faműves, viselet
készítő, gyöngyös, kosaras, bőrös, gyéké nyes, 
mézes, tojásfestő, kádár. 
Szakmai kapcsolatokat ápoltak Szlovákiával, a 
vajdaságiakkal, többször voltak tagjaik Olasz
országban, Németországban, Franciaországban, 
Angliában, Németországban, Lengyel országban. 

A z  a lko t óház

2008ban az alkotóház létrehozását tartotta 
egyesületük legnagyobb eredményének.
Előtte minden közös munka az ő lakásában 
zajlott, s lassan úgy érezték, szükség lenne 
legalább egy közös teremre a munkájukhoz.  
A tállyai Nagy Károlyféle házat ajánlotta fel az 
akkori polgármester, amely igen rossz álla
potban volt. Az egyesület tagjai mégis vállalták, 
hogy elindítják a rehabilitációt. 
Éveken át példamutató kitartással és szívós mun
kával dolgozott alkotóházuk létrehozá sá ban. 

hiteles személy volt odahaza, ő képviselte ott a 
népművészeti értékeket, a közösségi erőt. És a 
minisztériumban is ő volt „Éva néni, Tállyáról.”
Tállya nagyon vegyes lakosságú volt, sok 
betelepülővel, akiknek nem voltak népművé
szeti hagyományaik, ezért is volt jelentősége a 
szakkörnek, ezáltal tanulta, ismerte meg a 
közösség, elsősorban a hímző szakkör, a nép
művészetet. A magyar népi kultúrát annak 
születési helyén igyekezett bemutatni a cso
port jának. Bejárták az egész országot, meg
néztek minden jelentős kiállítást. „Mindig azon 

voltam, hogy lássák a falusi emberek a fontos 
dolgokat.”

Megkérdeztem azt is, hogyan hat rá a kudarc. 
„Először lelomboz, bőgök egy napig, de én nem 
veszekedek senkivel, és nem is engedek a 21-ből”.
Az is érdekelt, hogyan lehet olyan biztosnak 
lenni a tudásban? „Sok kudarcot átéltem, de 
olyankor elővettem a könyveket. A férjem mindig 
azt mondta: ha képes vagy arra, amit egy 
pedagógus tud, hogy megértsd, minden gyerek és 
minden felnőtt más, mindenkivel úgy kell bánni, 

amilyen a természete, akkor leszel eredményes.” 
És az alábbi mondattal búcsúzott, és így bú
csúzunk most mi is tőle: „Elégedett ember 
vagyok, ha újra kellene kezdenem, akkor is ezt 
csinálnám.”

Emlékét örökre megőrizzük!

Hubert Erzsébet cikkét 
átdolgozta Türk Timea
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A Népművészeti Egyesületek Szövetségének 
évek óta nagyon jó kapcsolata van az Inter
national Organisation of Folk Art szakmai 
szervezettel. Ennek köszönhetően tavaly 
novemberben egy 5 fős küldöttség járt Kína 
Gouhizou nevű tartományának fővárosában, 
Guiyangban, egy nemzetközi népművészeti 
kiállításon, ahol kézműveseink szép sikereket 
értek el.
Nagy öröm volt tehát a számunkra, hogy 
országunk idén is meghívást kapott a 4. Nem
zetközi Népművészeti Expóra Tienjinbe, s, hogy 
a magyar népművészetet Kovács Zoltán deb
receni szarufaragó és jómagam szalmafonással 
képviselhettük.
A meghívás és az indulás között nagyon kevés 
idő maradt a szervezésre, vízumbeszerzésre, 
jegyvásárlásra, s főleg az elmaradhatatlan szel
lemi fölkészülésre, de talán éppen ez tett ben
nünket teljesen nyitottá, előítélettől mentessé 
a kínai élettel, emberekkel, művészettel szemben.
Tienjin Pekingtől mindegy 130 kmre dél
keletre fekvő város, Kína negyedik legnagyobb 

metropolisza, 13 millió lakossal! A városra 
telepedő szürkésfehér szmogmassza először 
nem tette tetszetőssé a várost, de később, a 
kisütő nap bearanyozta a 4050 emeletes 
lakóházakat, az ipari felhőkarcolókat és az utca 
zajába vesző kisemberek tömegét is.
Az Expót (napi 2530 ezer látogatóval!) egy 
hatalmas csarnokban rendezték meg. Körül
tekintően kialakított standok várták a 15 or
szágból érkező külföldi kiállítót, s a több száz 
kínai kézművestművészt. A magyar pavilon 
oldalait az esztergomi bazilika, a vár és a 
parlament egyegy nagy méretű posztere, 
valamint a munkáinkról készült képek dí
szítették. Zoltán kürtjének hangjára mindig 
több tucatnyi bámészkodó sereglett össze, a 
helyi TV is őt tartotta érdemesnek a be
mutatásra. A szalmafonás nem volt ismeretlen 
a kínai kézművesek előtt, így nyelv nélkül is 
megtaláltuk a közös hangot. Egy harmadik 
generációs szalmakalap készítő mester gyö
nyörű szalmakalappal ajándékozott meg. Bizton 
állíthatom, hogy a magyar népművészet ezen 

kis szeleteinek a szakmai zsűri előtt is nagy 
sikere volt, melyet az utolsó estén kiosztott 
elismerő oklevelek is tanúsítottak.
Bár csak egy cseppnyi részt láthattunk ebből a 
kétkontinensnyi országból, Zoltánnak elsőd
leges élményt az építészeti kontraszt jelentett, 
az ősi és modern városkép egymás mellett 
élése, a pagodák és szentélyek belső gerendáinak 
hihetetlen színes és finom festése, ami a mi 
festett kazettás mennyezetű templomainkat 
juttatta az eszébe.
Ezt egészítette ki a közlekedési eszközök meg
lepő sokszínűsége és kaotikus rendszere. Az 
Expón, amikor közvetlen munkakapcsolatba 
kerültünk a kínai emberekkel, megérezhettük 
a leglényegesebbet: a bennük lévő segítő kész
séget, kedvességet és fáradhatatlanságot.
Fantasztikus élmény volt látni a több ezer éves 
kínai művészet továbbélésének mai eredményeit: 
szobányi méretű szobrok, rönkbútorok, para
vánok, faliképek, porcelán vázák álltak néhány 
milliméteres miniatűr mag és csontfaragványok 
mellett. Érdekes volt ismeretlen hangszereket, 

KínaKínaA mag yar  n épművé s z e t  k épv i s e l e t éb en  K ínában                 (tienjin, 2014. október 8–16.)
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sokszínűsége és íz világa bámulatra méltó. 
Sokat nevettünk a kínai emberek hangerején és 
gesztusain, mert a legártatlanabb beszélgetés is 
eget rengető veszekedésnek tűnt.

áttört tojásokat és karcolt, festett kobaktököket 
is látni. Mindezen munkák legfőbb értékei a 
befektetett munkaórák hihetetlenül magas szá
ma, a magas fokú anyagismeret, a szakmai 
tudás és találékonyság, valamint a tökéletességre 
való törekvés volt.

Az egy hét lehetőséget adott az igazi kínai 
ételek megkóstolására is, sokféle hal, rizses és 
zöldséges ételt ettünk, hogy pontosan mit, 
senki ne kérdezze. Többkevesebb sikerrel még 
pálcikával is meg tanultunk enni. Az első 
vízben „megfürdetett”, majd elöntött kínai teák 

Peking méreteivel nyűgözött le bennünket, de 
megígértük egymásnak, hogy soha többé nem 
követjük el azt a halálmegvető merészséget, 
hogy tömegiránnyal szemben jövünk ki egy 
bejáraton. 

Itthon, miután kihevertük az utazással járó 
fáradalmakat, kézbe vettem Bárdi László: Kína 
(Alexandra Kiadó) című csodálatos könyvét, 
melyet minden, a kínai kultúra, művészet, élet 
iránt érdeklődőnek tiszta szívvel ajánlok. 

Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy a magyar 
népi kultúra képviseletében bepillantást nyer
hettünk a kínai életbe és művészetbe.

Tüskés Tünde és Kovács Zoltán
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A Piros Lábos Fesztivál hallatán eszünkbe jutnak 
az alábbi fogalmak: falusi turizmus, hagyo má-
nyok, gasztronómia, kézművesség... Azt hiszem, 
ennél találóbb, figyelemfelkeltőbb és jól csengő 
nevet nem is találhattatok volna! Hogy zajlott a 
„keresztelő”?

A néven gondolkoztunk a legtöbbet. Nem 
sikerült egyezségre jutni. A munkaneve sparhelt 
fesztivál volt, amihez a logó is elkészült. De a 
névvel még így sem barátkozott meg mindenki. 
A sparhelten látszik két piros lábos, innen jött 
az ötlet. A logót nem kellett áttervezni, a név 
így már magyarosabban cseng. Számomra az a 
párhuzam is sokat jelent, ahogyan a kis piros 
lábos a nagy díszes sparhelten „ragyog”, úgy 

ragyog ez a kis település is az országban.  
A képen szereplő sparhelt egyébként olyannyira 
valós, hogy részt vett a fesztiválon is.

Milyen minták és ötletek segítettek benneteket a 
program összeállításában?

A fesztivál több részlete már megszületett 
többünk fejében korábban. Volt, aki évekkel 
ezelőtt már álmodott róla, volt, akit egy turisz
tikai tanulmányút ihletett meg. A szervező 
csapattal Noszvajon jártunk, hogy tapasz ta la
tokat szerezzünk. Az ottani nagyszerű prog
ramok csodája számunkra az volt, hogy az ott 
élő emberek azt adják, amijük van, és teljes 
szívükkel adják, ami az övék. Ezt igyekeztünk 
mi is megvalósítani! Itthon aztán az első 
néhány megbeszélésünk, találkozónk azzal telt, 
hogy csak ontottuk az ötleteket. Sokat sikerült 
megvalósítani, de maradt még tartalék a jövőre is!

Piros Lábas FesztiválPiros Lábas FesztiválPiro s  Lábo s  Fe s z t i vá l  –  Ny i t o t t  po r ták  Sz i g e tmono s t o ron
beszélgetés orbán eszter főszervezővel
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A nyitott porták igazán különös, személyes és 
bensőséges hangulatot kölcsönöztek a rendez-
vénynek. Bemutatkoztak a helyi kistermelők, 
öko gazdák és civil szervezetek. A privát por-
tákon, a tornácokon és szőlőlugasokban varázs-
latos őszi dekoráció társaságában jelentek meg a 
termékek. A főutcán kézművesek sora kígyózott. 
Szénabálákon ülve folyt a beszélgetés helyi vagy 
helybéli kötődésű művészekkel a porták udvarán. 
Az erre az alkalomra felállított színpadon késő 
estig folytak a koncertek. Egyszóval magával 

ragadó élmény, igen komplex hatás érte az 
idelátogatót. Hogy tudtátok bevonni a helybéli 
háztulajdonosokat, hogy szimbolikusan és szó 
szerint is nyitottá váljanak?

A házigazdák nagy része maga is szervező volt. 
Emellett elsősorban azokat kerestük meg, 
akikről tudtuk, hogy nyitottak a rendezvényre. 
De meglepetés is ért minket: az még csak 
hagyján, hogy az egyik helyi autószerelő be
fogadta a veterán autókat és motorokat, de nem 
gondoltuk volna, hogy a háziasszony gyönyörű 
varrógépgyűjteménnyel is rendelkezik!

A nosztalgia és romantika ébresztése milyen 
szerepet játszott a rendezvényen? 

Mind a nosztalgia, mind a romantika helyet 
kapott, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 
egy napra elvarázsolja a látogatót az idilli 
vidéki hangulat. A mindennapi élet persze 
nem ilyen szépen díszített, bájos, illatos. 
Mindamellett hitelesnek érzem mindazt, amit 
bemutattunk, mert azok a helyi házigazdák, és 
a helyi civil szervezetek tagjai, akik a 
programoknak helyt adtak, a hétköznapi 

életben is foglalkoznak azzal és szívügyüknek 
tekintik azt, amit adtak. Ilyen szempontból azt 
osztottuk meg másokkal, amink van!

Egy helyi civil kezdeményezés jó példájaként valósult 
meg a fesztivál. Milyen humán erőforrás, szellemi 
tőke volt szükséges a rendezvény létre jöttéhez?

A szervezői csapat nagyon sokszínű volt, 
különböző területeken jártas, különböző talen
tumokkal megáldott, ötletgazdag, tenni akaró 

A Szentendreisziget festői hangulatú kis településén, Szigetmonostoron első alkalommal rendezték meg a Piros Lábos Fesztivált. A 2500 lelket 
számláló faluhoz tartozik Horány is a Dunaparti, egykori üdülőövezet. Különleges földrajzi adottsága és sajátos hangulata el varázsolja az idelátogatót. 
A fesztivál alkalmával a patinás református és katolikus templomok által közrefogott macskaköves főutca sétáló utcává alakult, megnyíltak a falu 
múltat idéző, kicsinosított portái. Muzsikaszóval telt meg a szőlőlugas, lelkes háziasszonyok keze által készült sütemények illata csalogatta a látogató kat, 
s mindehhez leleményes őszi dekoráció társult piros lábosok társaságában.



M   m M   m52 53

bocsánatot kérni. A főszervezők mellett a ren
dezvény szervezésében és lebonyolításában 
körülbelül 230 önkéntes vett részt, ami szá
momra minden várakozást felülmúlt és nagyon 
meghatott.

személyekből állt. Volt köztünk polgár mester, 
szállodás, keramikus, fesztivál szervező, faluház 
igazgató, faipari vállalkozó, kistermelő, főállású 
anya, pedagógus… A csapat nagyrészt kis
gyermekes anyukákból tevődött össze, ezért 

számos megbeszélésünk zajlott az óvoda öltö
zőjében, a buszmegállóban, a Faluház udvarán 
és a pékség kávézójában. A legfőbb értéknek 
azt tartottuk, hogy bár különbözőek vagyunk, 
és elég erős egyéniségek, sikerült megtanulnunk 
együttműködni, egymást segíteni, és ha kellett, 

Milyen személyes indíttatást éreztél, hogy 
elvállald a főszervezést?

Annak idején én szerveztem össze azt a 
csapatot, amelyik elment a tanulmányútra. 
Folyamatosan formálódott, hogy kik lettek a 

főszervezők: ahogy a különböző feladatokat 
felvállaltuk, illetve, ahogy a különböző fel ada
tok megtaláltak minket. Emlékszem, nemrég 
fogalmaztam meg, hogy ha választhatnék, 
közösségszervező lennék. Azt tehettem, amit 
igazán szeretek. Eredetileg angolnémet szakos 

tanár vagyok, tanultam mentálhigiénét, játszó
házvezetői képesítést szereztem a Hagyományok 
Háza képzésén. Nyelviskolákban, felsőoktatási 
intézményekben, cégeknél tanítottam angol 
nyelvet, és ahogy kiderült, nagyon szívesen 
szervezek közösségi programokat.
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Hogy illeszkedik a fesztivál a falu fejlesztési 
terveibe?

A falu fejlesztési terve mindig is a Fő utca 
hagyományőrző, falusias jellegét kívánta meg
őrizni és védeni. A fesztivál ezt a hangulatot 
akarta megragadni, erre épített. Jelenleg is 
folyik régi házak felújítása örökségvédelmi 
pályázat keretében. A fesztivál pedig vissza
hatott az itt élő emberekre, azóta még inkább 
odafigyelnek a portájuk szépségére.

Milyen támogatást kaptatok a helyi önkormány-
zattól és egyáltalán máshonnan?

A helyi önkormányzat felismerve a fesztivál 
jelentőségét, példaértékű módon magára vállalta 
a színpadi fellépők tiszteletdíjának támogatását, 
ami nagymértékben növelte a fesztivál szín
vonalát. Fő szponzornak sikerült megnyernünk 
egy zománcedény nagykereskedést, akik a 
jövőben is szívesen állnak mellénk. Emellett 
kaptunk támogatást nyomdától a plakát
készítésre, szentendrei vállalkozóktól ingyen 
sátrakat a kézműves árusok feje fölé, valamint a 
szükséges poroltó készülékeket is ingyen 

bocsátották rendelkezésünkre. Támogattak civil 
szervezetek, helyi egyházak, és számos magán
személy (pl. sajtókapcsolatokban vagy a mű vé
szeti kiállítás termének kifestésében). Mindenki, 
akit megkerestünk, szívesen segített.

Milyen marketing eszközök szükségesek egy jó 
fesztiválhoz? Jó grafika? Szép plakát?

Hát, ehhez sajnos nem értek… De milyen jó, 
hogy volt, aki értett hozzá...

Milyen hosszú távú terveitek vannak?

Piros Lábos Fesztivál jövőre is lesz. Sőt, mivel 
2015 Szigetmonostor irányítószáma, rendez vény

sorozattal készülünk, amely egyelőre maradjon 
meglepetés.

Mi volt számodra a fő konklúzió a rendezvény 
végén?

Az, hogy meg lehetett csinálni. Inkább úgy 
fogalmaznék, hogy természetes módon meg
született valami, ami eddig rejtve volt, de 
egyfolytában növekedett, formálódott: a hely 
varázsa, az itt élők tehetsége, szívessége, gazdag 
ötletei, igényessége. Néhány nappal a ren
dezvény után azt mondta nekem valaki; büszke 
arra, hogy itt él. Úgy veszem észre, hogy 
valamilyen módon referencia lett ez a fesztivál. 
Emlegetik a piacon, és emlegetik a testületi 
ülésen. Érzem azt is, hogy ez felelősség, magasra 
állítottuk a mércét, és magasan is kell tartani. 
Ugyanakkor kellő alázattal kell folytatni a 
munkát. Láttuk, milyen a Fő utca akkor, 
amikor minden porta rendezett és fel van 
díszítve. Azóta én is gyakrabban gereblyézem 
össze a faleveleket, és lelkesebben ültetem a 
virágokat. 

Jókainé Gombosi Beatrix

Miért fontos, hogy a településeteken ilyen fesztivál jöjjön létre?

Mi, akik itt lakunk, tudjuk, mennyi kincset rejt a település, és maga a 
Szentendreisziget. Szándékunk az volt, hogy a látogatók átélhessék a 
hely „szellemét”, egyediségét és báját.
A helybeliek is számos színvonalas program közül választhatnak, ha be 
szeretnének kap csolódni a település kulturális vérkeringésébe. Ezzel a 
rendezvénnyel azonban legfőbb szán dékunk az volt, hogy a nagyvilág 
felé nyissunk.

Egyre nagyobb mértékben határozza meg Sziget monostor életét a városról 
kitelepülő értelmiség, akik vállalják akár Budapestre is a napi ingázást csak 
azért, hogy családi életet élhessenek vidéken. Hogy férnek meg egymással az 
őslakók és a betelepülők? A fesztiválon ennek milyen jeleit érezted?
Az őslakosokra és a betelepülőkre, azaz a „gyüttmentekre” más életmód 
jellemző. Jelen tős az életvitelbeli különbség. Mivel én is ez utóbbi 
kategóriába tartozom, elmondhatom, hogy a települést kezdettől fogva 
befogadónak tapasztaltuk. Számomra nagy öröm volt látni, ahogy a Fő 
utca lakói együtt készültek, csinosították az utcát.

Téged mi motivált, hogy ideköltözz a családoddal?

Szigetmonostort meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Barátainkat 
látogattuk meg itt, megláttuk a kilátást a Pilisre és megkóstoltuk édesanyjuk 
túrós kalácsát. Ezután megvettük a szomszéd házat. 2007 óta élünk itt 
férjemmel és két kislányunkkal. A település azóta igazi otthonunkká vált.
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A fenti néven futó projektünk ötletét Bódy 
Irén iparművész kékfestő anyaga adta, amely a 
Komáromi Kisgalériában kapott helyet és talán 
itt lel végleges otthonra is. Komáromhoz köt
hetősége, és a hagyományos kékfestő megújí
tása kettős, régi és mégis új komáromi mes ter
ség megteremtésére adott apropót. A város 
kedvezően, támogatólag fogadta az ötletet és 
elkezdődött a folyamat felépítése. 
Elsődlegesen a kékfestő hagyományt és ma élő 
művelőit hívtuk városunkba. Minden év szep
tem berében megrendezzük a Mesterségek dicsérete 
címet viselő, a komáromi régi mesterségekre 
épülő rendezvényünket. Erre az alkalomra 
hívtuk meg Kovács Miklós tiszakécskei kék
festő mestert, aki a 2013as év Mesterségek 
dicsérete rendezvényünk díszvendége és a kék
festésen alapuló programsorozatunk mentora 
lett. Célunk: a hagyományos technika és 
ornamentika megismerése mellett a megújítás, 
a megújulás, úgy, hogy a forrás „tetten érhető” 
legyen. Programunk újabb szakaszában, 2014 
májusában szakmai utat szerveztünk Pápára, a 
Kékfestő Múzeumba. Indigóval a világ körül 

című időszaki kiállításuk, amely a világból 
összegyűjtött indigóval festett textileket mutatta 
be nagy bőséggel, mindenkire inspirálóan hatott. 
A kirándulást követő vasárnapi ötletnapon, 
amikor nyomásfajtákról és nyomástechnikákról 
hallgattunk előadást, megalakult a kékfestő 
mesterség megújítását célul kitűző csoport, a 
Kreatív Stúdió. A legfiatalabb tagja 12 éves, de 
vannak idősek, idősebbek is. Az ötletelés nagy 
egyetértésben vagy épp egymásra licitálva folyt. 
Elindult egy folyamat, amely bővíthető, hiszen 
bármely hagyományt megpróbálhatunk meg
újítani és becsempészni a mindennapokba. 
Mindenesetre egy nagyon jó célt már elértünk: 
15 ember alkotó közösségben fog együtt dolgozni.
A 2014 nyarán rendezett alkotótáborunkban a 
Győri Kékfestő Műhelyben megismerkedtünk 
a hagyományos eljárásokkal, a tábori körül
mények között a szakemberek pedig olyan 
különböző modern textilfestési technikákat és 
díszítési módszereket tanítottak a részt vevők nek, 
amelyek a kékfestőt idézik.
Szeptemberben, Komáromban a Szabadság téren 
rendezett Mesterségek Dicsérete című rendez vény 

is erősítette a programunkat. A Mesterségek 
Ünnepéhez mérhető színvonalú rendezvény 
ide jére benépesült Komárom főtere. A ren
dezvényen igazi kisvárosi hangulat uralkodott, 
az idelátogatók és a résztvevők őszinte meg
elégedésére. A háromnapos programsorozat 
Hornok Magdolna Mesterek és mesterségek... 
című kiállításával és tárlatvezetésével kezdő
dött, majd a második naptól mutatkoztak be 
egyesületünk mesterei. 16 népi iparművész, 
csuhéfonó, fazekas, szövő, tűzzománcozó, kő
faragó, kovács, babakészítő, csipkeverő tárta 
mesterségégének részleteit, munkáját az érdek
lődők elé. Vendégeink voltak továbbá a 
Hagyomány és innováció projektünkhöz kap
csolódóan a GyőrSopronMoson megyei Nép
művészeti Egyesület tagjai, Gerencsér Zsolt és 
Tóth Ildikó a Győri Kékfestő Műhely kép
viseletében, valamint Véghné Lőrincz Ágnes, a 
höveji hímzés mestere. 
Programsorozatunk következő állomásaként 
Komáromban 2014. november 14–16. között a 
Népművészet Hete záróakkordjaként szakmai 
napokat rendeztünk. Kiállítást nyitottunk a 

Hagyomány és innovációHagyomány és innovációHag yomány  é s  innovác i ó 
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Kreatív Stúdió tagjainak alkotásaiból. A hagyo
mányos kékfestő technikával készült terítők 
mellett csipkék, viseletek, modern öltözékek, 
kerámiák, babák, asztali és ágyneműk, mozaik 
varrott tárgyak, kékfestőre maratott „textil
grafikák”, szövött, nemez alkotások színesí
tették a palettát. Szakmai kirándulás keretében 
a Csornai Múzeum kékfestő anyagával is mer
kedtünk, és a díszítő technikák tárházát 
bővítendő, látogatást teszünk a höveji csipkével 
a Höveji Csipke Múzeumba is.

A látottakhoz kapcsolódva a vasárnapi elő
adásokon az érdeklődők megismerkedhettek a 
Győri Kékfestő Műhellyel és mestereikkel, 
Tóth Ildikóval és Gerencsér Zsolttal. A kék
festő viselet mai alkalmazásáról Fehér Jánosné 
viseletvarró népi iparművész, a népművészet 
mestere tartott bemutatót és előadást. A höveji 
„pókolásból” Véghné Lőrincz Ágnes höveji népi 
iparművész tartott ismertetőt és gyakorlati 
bemutatót. A mesterek munkájába aktívan 
bekapcsolódtak a résztvevők. Mindenki eredeti 

nyomódúccal készíthette el a rendezvényről 
saját emlék lapját, tanulhatott höveji „pókolást”, 
amely illeszkedik a kékfestő világához. Ren
dezvényünkre az autentikus és az újító 
szemléletű érdeklődőket vártuk, akik szép 
számmal az ország sok tájáról voltak jelen.
Jó hangulatú, teremtő szellemiségű műhely
munka lett a három napból, amelynek az elő
zetes jelzések alapján valószínűleg lesz folytatása.
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19. század elején megjelent, a parasztságnál 
jóval később kezdett el terjedni, ebben a 
folyamatban játszott szerepet az első világ
háború. Így a kiállítás második egységébe 
különböző karácsonyfák reprezentációját ter
vez  tük. A népi kultúrában a karácsonyfa állí
tásának szokása szorosan összekapcsolódik a 
zöldág hagyománnyal is. A karácsonyfák tör
ténetének egyik legizgalmasabb fejezete a fát 
megelőző termőágakról, tövis és léckarácsony
fákról, illetve a karácsonyfát fenyő hiányában 
kiváltó megoldásokról szól. Ezért többek 
között a feldíszített muskátlikat, leándereket is 
felidéztük a borókaágak mellett.    

Mi volt számodra a legizgalmasabb a karácsony-
fadíszek és a frontról küldött képeslapok gyűj-
tésében?

A karácsonyfadíszek gyűjtése során rá kellett 
döbbennünk, milyen nagy kihívásokat rejt a 
feladat, hiszen a karácsonyfadíszek sérülékeny
ségüknél fogva hamar cserélődtek, a meg

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
időszaki kiállításáról és a téma kutatásáról dr. 
Batári Zsuzsanna etnográfust, a kiállítás 
rendezőjét kérdeztem.

Milyenek voltak a fronton a karácsonyok a világ-
háborúk idején?

A frontkarácsonyok nagyon különbözhettek 
egymástól, attól függően, hogy a keleti vagy 
nyugati fronton, hadikórházban, lövész árok ban, 
fogságban, tengeralattjárón vagy hadihajón élték 
meg, tisztek vagy a legénység tagjai. A front
vonal mögött állomásozók számára komolyan 
megszervezett alkalom is lehetett a karácsony, 
ahol akár még betlehemes játékot is előadtak. 
A fák lehettek kisméretű gallyak, de nagy, 
feldíszített élő fenyők is. A díszek változatossága 
a lehetőségeket tükrözte, akár dísz, szaloncukor, 
habcsók is díszíthette az ágakat, de az is 
előfordult, hogy kártyalapokat függesztettek 
fel. Az ünnep legfontosabb üzenete a 
világháborúban is a szeretet, a megbékélés volt, 

a karácsony lehetőséget adott arra, hogy a 
katonák kiszakadjanak a véres valóságból, és 
legalább gondolatban a szeretteikkel legyenek.
A katonák számára a Hadsegélyező Hivatal 
által gyűjtött szeretetadományokból ajándék
csomagokat állítottak össze, amelyeket a tábori 
posta kézbesített, de a családtagok is küldtek 
meglepetést a katonáknak a frontra. 

Hogy állítottad össze a kiállítás koncepcióját?

Két fontos dolgot tartottunk szem előtt: az 
egyik az első világháború kitörésének 2014es 
centenáriuma, a másik pedig a téli nyitva tartás 
lehetőségeiből adódóan az időszakhoz kötődő 
téma megjelenítése. A két tematikus egység a 
világháborús frontkarácsonyokban forrt össze, 
amelynek további érdekes kapcsolata van a 
paraszti kultúrával. A világháborús katona
kará csonyok ugyanis hatottak a feldíszített, 
álló karácsonyfa állításának széles körű terje
désére a parasztság körében, a hazatérő katonák 
által. Bár a karácsonyfa nemesi körökben már a 

Kiállítás ajánlóKiállítás ajánlóAjándék  a  f ron t ró l
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fellelhető díszek nagy része inkább polgári 
miliőre jellemző darab. Nagyon örültünk neki, 
hogy társintézményekben találtunk néhány 
igazi egyedi darabot is: így toronykarácsonyfát, 
léckarácsonyfát, vagy lúdtoll karácsonyfát.
A kiállítás igazi nagy kihívás a kiállítás tervezése 
során az installáció elkészítése volt, hiszen nagyon 
sok romlandó eleme van, illetve nagyon sok 
természetes anyagot tartalmaz. 

Él-e még és kimutatható-e a frontkarácsonyok 
hatása? Ha igen, milyen formában? Mely díszeket 
gyártják újra?

A frontkarácsonyok hatása a karácsonyfák ter
jedésében érhető tetten, az emlékezetkutatás 
eszközeivel nem vagy csak nehezen kutathatók, 
rögzíthetők más hatások. A díszek között a 
háború hatására megjelentek speciális darabok: így 
például repülők. Ezek közül múzeumi gyűjte
ményekben maradtak fent különleges darabok. 

Milyen forrásokat használtatok a kiállításhoz?

Ezredtörténeteket, tábori újságokat, korabeli 
napilapokat egyaránt. A másik forráscsoportot 

maradó darabokat pedig a családok őrzik, ezzel 
is ápolva a családi hagyományokat, az ősök 
emlékét. A karácsonyfadíszek változatos típu
sainak megismerése tovább bővítette az is
mereteinket a 20. század eleji tárgykultúráról, 
ennek tanulmányozásában a korabeli kataló
gusok is segítettek. 
A képeslapok gyűjtése szintén érdekes szakmai 
tapasztalat volt, több darabot régiségvásárok 
dobozaiban leltünk fel. Sok frontkarácsonyt 
ábrázoló fényképet sikerült megismernünk a 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum fotótárában 
is. Így az írásos emlékek mellett gazdag képi 
anyagot sikerült összegyűjteni a kiállításhoz. 

Nehézséget jelentett-e fellelni, gyűjteni, kölcsö-
nözni a tárgyakat?

A legrégebbi karácsonyfadíszeket főként gyűj
tőkön keresztül sikerült megtalálni. A paraszti 
karácsonyfákon a 20. század első felében főként 
természetes, ehető díszek voltak, így a ma 

pedig a naplók, levelek, tábori levelezőlapok, 
képeslapok képezik. A kiállítás paraszti kará
csonyokat bemutató részéhez pedig használtunk 
fel interjúkat korábbi gyűjtésekből, illetve terep
munka keretében dokumentáltuk több táj 
karácsonyfaállítási szokásait. 

Megosztanál velünk egy szép idézetet zárszónak?

„Ma mindegyikünk örömmel lemond a kará
csonyi ajándékról és az arra szánt koronákat 
vagy filléreket boldogan a harctérre küldi, hogy 
ott jusson mindenkinek egy szelet csokoládé, 
egynéhány cigaretta és egyéb ott nehezen 
nélkülözött apróság. És éppen ezek az apróságok 
fogják eszükbe juttatni a fegyverek ropogása 

közben erről talán megfeledkező vitézeknek 
ama nagy és szent ünnepet.” 
Érdekes Újság, 1914. december 26. 41. oldal: Az 
Asszonyok Érdekes Újságja rovat

A kiállítás 2015. február 28ig látogatható a 
Skanzen Galériában.

Jókainé Gombosi Beatrix 
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