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AJÁNLÁS 

 

Különleges kötetet tart kezében az Olvasó: megyénk értékleltárát. A kulturális 

örökségnek azt a rendkívül erős kötődést kiváltó területét, a népművészetet, a kihalóban lévő 

kismesterségek és művelőik bemutatását tekintheti át. Furcsa dolog a népművészet, egyáltalán 

a kollektív emlékezet. Mint búvópatak megőriz számtalan dolgot, motívumokat, technikákat, 

hogy azután amikor a társadalmi egyensúly megbillen, valami nyomás miatt a lokális 

értékeket kell felmutatnia egy közösségnek, akkor elemi erővel tör fel és teljes pompájában 

mutatja meg magát. Ilyen időszakot élünk most is. Felerősödött a vágy, hogy megismerjük, 

újratanuljuk azokat a mesterségeket, amelyek valaha megélhetést biztosítottak ennek a 

vidéknek. A nagykunsági és a jászsági állattartás azon túl, hogy a hús és tej haszonvételéből 

családokat tartott el, a bőr iparszerű feldolgozását, mesterségek, a tímár, szűcs, csizmadia 

művesség virágzásához vezetett.  Megyénkben jelentős népművészeti központok alakultak ki.  

Az egy központban készített áruk néha a megye teljes területén elterjedtek, pl. a mezőtúri 

cserepek, máskor pedig a mesterek csak egy kis táj számára dolgoztak egységes stílusban, erre 

jó példa a kunsági kisbunda.  A kunsági szűcsök igen míves darabokat készítettek. Ma már 

hírmondójuk is alig akad.   

A népművészet szempontjából kiemelkedő központnak tarjuk Mezőtúrt a fazekas, 

szűcs, csizmadia és asztalos ipara miatt, mert nemcsak a város szükségleteire termelt, hanem 

szinte az egész Nagykunságot ellátta a túri vásár. Mezőtúron a nagy múltú fekete kerámiát az 

1840-es években váltotta fel a főként zöldmázas, folyatott és rúgtatott technikájú kerámia, 

majd mintegy húsz évvel később a jellegzetes sárga, dudi színű virágos klasszikus mezőtúri 

kerámia. Csárdáskorsók, butykosok, butellák és tálak voltak a jellegzetes tárgyak.  Mezőtúron 

a fazekasság virágkora idején a mesterek száma meghaladta a 80-at. Ma is kiváló fazekasok 

éltetik a hagyományt. Stílusukban megőrizték a túri fazekashagyományokat, elsősorban a 

zöldmázas korszakot. Karcagnak nem volt kiemelkedő fazekashagyománya, a 20. század 

elején dolgozó Ácsi Kovács János műhelyében tanulta a mesterséget Kántor Sándor, aki 

később híressé tette Karcagot. Kossuth-díjasként az egyetlen fazekas mesterünk, aki 

halhatatlan érdemeket szerzett elsősorban azáltal, hogy megmentette a Közép-Tisza vidéki 

motívumkincset és kinevelte azokat a tanítványokat, aki tovább vitték ezt a tudást. Szűcs 

Imre, a Közép-Tisza vidék legkiválóbb fazekasa az ő műhelyéből indult. 
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A másik jelentős kistáj Tiszafüred volt, ahol a vessző gyékényfonás, szövés, hímzés 

és nyerges mesterség mellett az asztalos és szíjgyártó ipar termékei és a debreceni, mezőcsáti, 

miskolci hagyományokat őrző fazekasság vált híressé. Miskakancsók, butellák, tányérok 

készültek a mintegy 15 fazekasműhelyben. A Nagykunságon a szűrszabó mesterség 

Karcagon, Kunmadarason, Kisújszálláson volt jelentős, a szűcsmesterség különösen 

Kisújszálláson és Kunmadarason vált apáról fiúra szálló mesterséggé. A jellegzetes viseleti 

darabra, a kunsági kisbundára utaló első írásos emléket 1826-ból a mezőtúri céhiratokban 

találjuk. A kisújszállási Gaál Sándor, a kunhegyesi Szabó Pál és Szabó Imre, szabó Lajos, a 

kunmadarasi Üstökös Sándor nevét őrizte meg a népi emlékezet. Ezekben a városokban 

sajátos díszítő stílus alakult ki. Néhány különösen míves munkát készítő mester nevét 

megőrizte az emlékezet, ők ma bizonyára kiérdemelnék a népművészet mestere címet. A 

Jászság több településén alakult ki rangos szűcs, szűrszabó, csizmadia és szabó mesterség. 

Jászárokszállás, Jászberény, Jászapáti, Jászjákóhalma központtal, az apáti takácsok, a 

ladányi épületasztalosok, több falut láttak el, mondhatni egész kistájnak dolgoztak. Szolnokon 

a kisiparnak szinte valamennyi ága virágzott, de igen jellegzetes volt a szabóság, a 

lakatosmesterség. Kunszentmárton és Kisújszállás a szűcsipart emelte igen magas rangra, 

bár teljesen eltérő ornamentikát tudtak magukénak. Ahhoz, hogy a díszítő ornamentika és a 

mesterség fogásai ne merüljenek feledésbe, fontos ezeket a hagyományokat visszatanítani, 

újra bevinni a köztudatba. Ennek a kötetnek éppen ez a célja. Bemutatni a megye 

hagyományos kézművességét, azokat a mestereket, akik ma tudásuk legjavával szolgálják a 

magyar hagyományokat.  Jó szívvel ajánlom, hasznos és élvezetes olvasmány lesz minden 

Olvasónak, aki a magyar kulturális örökség ügyét szívén viseli. 

Karcagon, 2013 januárjában. 

 

Dr. Bartha Júlia 
néprajzkutató 
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE BEMUTATÁSA, JELLEMZŐI  

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási egység Magyarországon. Kelet-Magyarország 

középső részén található, a Tisza által kettéosztva. Északról Heves és egy rövid szakaszon 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye határolja, keletről Hajdú-Bihar és Békés megyék, délről 

Csongrád megye, délnyugatról Bács-Kiskun megye, nyugatról Pest megye. Megyeszékhelye 

Szolnok. A észak-keleti része közelében halad az M3-as autópálya, amely a főváros 

megközelíthetőségét teszi gyorsabbá és rövidebbé. 

A megyét a Tisza és mellékfolyói - Hármas-Körös, Zagyva, Tarna, Hortobágy, és a Berettyó - 

szelik át, amelyeket sok holtág vesz körül. A északi felén található az ország második 

legnagyobb állóvize a Tisza-tó, mely turisztikai központként is funkcionál. 

 

 

 

Jász-Nagykun Szolnok megye 
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A megye egész terület tökéletes síkság, melynek mintegy 5%

legnagyobb kiterjedésű védett területek felügyelete a Hortobágyi Nemzeti Park és a Körös

Maros Nemzeti Park alá tartoznak. Országos jelentő ű

arborétum botanikai értékei. 

A termálvízkincse kiemelkedő

folyója, a Tisza keresztülszeli a megyét, amely sokféle sportolási és kikapcsolódási 

lehetőségeket nyújt a turisták számára.

turizmust kedvelők is megtalálják a megfelelő

A megye területén számos szabad strand található. A Tisza

Tiszafüreden; a Tisza mentén többe

ingyenesen látogatható fürdőhely. 

A szolnoki Holt-Tiszán található kajak

és nemzetközi versenyek megrendezésére is kiválóan alkalmas. A természetb

kerékpározás kiemelkedő turisztikai vonzerő

biztonságos kerékpározási lehető

érintve a Tisza mentén halad a nemzetközi EuroVelo II. számú kerékp

nyomvonalát táblák is jelzik. 

A szolgáltatók, a megyébe érkező ő ő

tudományos és kereskedelmi témájú konferenciákkal és kiállításokkal várják. Számos nemzeti 

és nemzetközi körökben elismert r

Randevú, az Abádszalóki Nyár, a Szolnoki Gulyásfesztivál, az ARTÚR Fesztivál 

Művészeti Napok, a Kunmadarasi gyorsulási versenyek, a Túri Vásár, a Jászberényi Nyár, a 

Karcagi Birkafőző Verseny, 

nagykörűi Cseresznye Fesztivál, a Rákóczifalvai Hagyományfesztivál 

a Szolnoki Zenei Fesztivál és még sok más.

 

  

A megye egész terület tökéletes síkság, melynek mintegy 5%-a természeti védelem alatt áll. A 

ű védett területek felügyelete a Hortobágyi Nemzeti Park és a Körös

Maros Nemzeti Park alá tartoznak. Országos jelentőségűek a tiszakürti és a

A termálvízkincse kiemelkedő turisztikai értéket képvisel. Magyarország második legnagyobb 

folyója, a Tisza keresztülszeli a megyét, amely sokféle sportolási és kikapcsolódási 

őségeket nyújt a turisták számára. A Tisza-tó környékén az ökoturizmust és az aktív 

ők is megtalálják a megfelelő elfoglaltságot a szabadidejük eltöltésére.

A megye területén számos szabad strand található. A Tisza-tó partján Abádszalókon, 

Tiszafüreden; a Tisza mentén többek közt Cibakházán, Nagykörűben, Rákóczifalván található 

őhely.  

Tiszán található kajak-kenu pálya nemzetközi minősítést kapott, ezért hazai 

és nemzetközi versenyek megrendezésére is kiválóan alkalmas. A természetb

ő turisztikai vonzerő. A megyében a kisforgalmú utak, gátak, töltések 

biztonságos kerékpározási lehetőséget nyújtanak a turisták részére. A megye területét is 

érintve a Tisza mentén halad a nemzetközi EuroVelo II. számú kerékpáros útvonal, melynek 

A szolgáltatók, a megyébe érkező turistákat számos hagyományőrző

tudományos és kereskedelmi témájú konferenciákkal és kiállításokkal várják. Számos nemzeti 

és nemzetközi körökben elismert rendezvénnyel büszkélkedhet, úgy, mint a Tiszafüredi 

Randevú, az Abádszalóki Nyár, a Szolnoki Gulyásfesztivál, az ARTÚR Fesztivál 

űvészeti Napok, a Kunmadarasi gyorsulási versenyek, a Túri Vásár, a Jászberényi Nyár, a 

ő ő Verseny, a Kevi Juhászfesztivál, a Nagykunsági Kulturális Napok, a 

űi Cseresznye Fesztivál, a Rákóczifalvai Hagyományfesztivál - Aratófalatok Ünnepe, 

a Szolnoki Zenei Fesztivál és még sok más. 

  

 

a természeti védelem alatt áll. A 

ű védett területek felügyelete a Hortobágyi Nemzeti Park és a Körös-

ő űek a tiszakürti és a tiszaigari 

ő turisztikai értéket képvisel. Magyarország második legnagyobb 

folyója, a Tisza keresztülszeli a megyét, amely sokféle sportolási és kikapcsolódási 

tó környékén az ökoturizmust és az aktív 

ő ő elfoglaltságot a szabadidejük eltöltésére. 

tó partján Abádszalókon, 

űben, Rákóczifalván található 

ősítést kapott, ezért hazai 

és nemzetközi versenyek megrendezésére is kiválóan alkalmas. A természetben való 

ő ő. A megyében a kisforgalmú utak, gátak, töltések 

őséget nyújtanak a turisták részére. A megye területét is 

áros útvonal, melynek 

ő őrző rendezvénnyel, 

tudományos és kereskedelmi témájú konferenciákkal és kiállításokkal várják. Számos nemzeti 

endezvénnyel büszkélkedhet, úgy, mint a Tiszafüredi 

Randevú, az Abádszalóki Nyár, a Szolnoki Gulyásfesztivál, az ARTÚR Fesztivál - Mezőtúri 

űvészeti Napok, a Kunmadarasi gyorsulási versenyek, a Túri Vásár, a Jászberényi Nyár, a 

a Kevi Juhászfesztivál, a Nagykunsági Kulturális Napok, a 

Aratófalatok Ünnepe, 
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATAI 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye megyei közigazgatási hivatali struktúrával rendelkezik. 

Közigazgatási hivatali bázisán működik a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL  14 szakigazgatási szervvel.  

 

A megye területén 78 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  (Abádszalók, Alattyán, 

Berekfürdő, Besenyszög, Cibakháza, Csataszög, Csépa, Cserkeszőlő, Fegyvernek, 

Hunyadfalva, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, 

Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, 

Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Karcag, Kenderes, Kengyel, Kétpó, 

Kisújszállás, Kőtelek, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Martfű, 

Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Nagyiván, Nagykörű, Nagyrév, Óballa, Öcsöd, Örményes, 

Pusztamonostor, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szelevény, Szolnok, 

Tiszabő, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszainoka, 

Tiszajenő, Tiszakürt, Tiszaörs, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszasas, Tiszasüly, Tiszaszentimre, 

Tiszaszőlős, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tomajmonostora, Tószeg, Törökszentmiklós, 

Túrkeve, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas) található.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 9 járás alakult, ezek székhelyein működnek a járási 

hivatalok. 15 településen kirendeltség működik, tovább 19-en pedig a hét 5 napján állandó 

ügysegéd dolgozik. A többi településen pedig a hét különböző napjain tartanak ügyfélfogadást 

a hivatal munkatársai.  

 

A szolnoki járási hivatalhoz 18 település tartozik, beleértve a megyeszékhelyet is. A városban 

mind a hat szakigazgatási szerv megtalálható: a gyámhivatal, az állategészségügyi- és 

élelmiszer-ellenőrző hivatal, a földhivatal, a munkaügyi kirendeltség, a népegészségügyi 

intézet, valamint az építésügyi és örökségvédelmi hivatal.  

 

A megyében három okmányiroda is működik, 2013. január 1-től ezek is a járási hivatalokhoz 

tartoznak. 
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Járási hivatalok székhelyei és illetékességi területei Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

(2013) 

Járási hivatal 
Járási hivatal 

székhelye Járási hivatal illetékességi területe 
 
Jászapáti Járási Hivatal 

 
Jászapáti 

Alattyán, Jánoshida, 
Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, 
Jászdózsa, Jászivány, Jászkisér, 
Jászladány Jászszentandrás 

 
Jászberényi Járási Hivatal 

 
Jászberény 

Jászágó, Jászárokszállás, 
Jászberény, Jászboldogháza, 
Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászfényszaru, Jászjákóhalma, 
Jásztelek, Pusztamonostor 

 
Karcagi Járási Hivatal 

 
Karcag 

Berekfürdő, Karcag, Kenderes, 
Kisújszállás, Kunmadaras 

 
Kunhegyesi Járási Hivatal 

 
Kunhegyes 

Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabő, 
Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, 
Tomajmonostora 

 
Kunszentmártoni Járási Hivatal 

 
Kunszentmárton 

Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, 
Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, 
Szelevény, Tiszaföldvár, 
Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 
Mezőtúri Járási Hivatal 

 
Mezőtúr 

Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, 
Mezőtúr, Túrkeve 

 
Szolnoki Járási Hivatal 

 
Szolnok 

Besenyszög, Csataszög, 
Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű, 
Nagykörű, Rákóczifalva, 
Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, 
Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, 
Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, 
Vezseny, Zagyvarékas 

 
Tiszafüredi Járási Hivatal 

 
Tiszafüred 

Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, 
Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre, 
Tiszaszőlős, 

 
Törökszentmiklósi Járási Hivatal 

 
Törökszentmiklós 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, 
Örményes, Tiszapüspöki, 
Tiszatenyő, Törökszentmiklós 
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Járási hivatalok székhelyei (2013) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg az alábbi LEADER HELYI 

AKCIÓCSOPORTOK  (HACS) tevékenykednek: A TISZAZUGI LEADER 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT  akcióterületéhez 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, 

Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas települések tartoznak. Központja: Kunszentmárton. Fő 

stratégiai céljaik: 1. A vidéki turizmus fejlesztése, új szolgáltatások és új kapacitások 

kialakításával, létrehozásával, 2. Az épített és természeti örökség megőrzése, falufejlesztés, 3. 

Fenntartható és környezetkímélő agrárgazdaság. A KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA 

VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET  16 települést foglal magába. Főbb célkitűzéseik: A 

Közép-Tisza-Zagyva vidék erőforrásait ismerő, azokat saját fejlődése érdekében hasznosítani 

tudó, erős, "saját" fenntartható gazdaságot építő közösség kialakítása, innovatív, szolidáris, 

környezettudatos magatartással.  
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A JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE területéhez 16 

település tartozik. A szervezet prioritást élvező célja a vidéki területeken történő változások 

támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő 

diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése. A TISZA-MENTI LEADER 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, 

Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő településeken kezdte meg a vidékfejlesztéshez 

kötődő munkáit. A HACS célja az Európai Uniós és a nemzeti elvárásoknak is megfelelő, a 

közösségteremtés gondolatát hangsúlyozó, a munkahelyteremtést preferáló, az alulról jövő 

kezdeményezéseknek teret engedő olyan, demokratikus elveken és nyitottságon alapuló, a 

fenntarthatóság és az esélyegyenlőség elvét is magába foglaló stratégia megalkotása.  

 

A TISZA-TÓ TÉRSÉGE LEADER EGYESÜLET  13 településen dolgozik. Fő céljuk az 

alulról jövő kezdeményezéseken alapuló, fenntartható gazdaság és vidékfejlesztés. A 

vidékfejlesztésben jelentős szerepet vállal a 7 LEADER KÖZÖSSÉG (Jászberényi, Karcagi, 

Kunszentmártoni, Mezőtúri, Szolnoki, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi). A megyében az 

alábbi jelentősebb SZAKMAI, SZAKMAKÖZI SZERVEZETEK, FELS ŐFOKÚ 

INTÉZMÉNYEK  tevékenykednek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara, Észak-Alföldi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi Programiroda Észak-Alföldi régiója, Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Teret működtető szervezetek, Körös-Maros, Hortobágyi, Bükki, 

Duna-Ipoly, Kiskunsági Nemzeti Parkok Igazgatóságai, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, Szolnoki Főiskola (Szolnok), Gál Ferenc Főiskola 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete (Mezőtúr), Szent István Egyetem Alkalmazott 

Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (Jászberény).  

 

A megyében számos CIVIL SZERVEZET  működik non-profit, egyesületi és alapítványi 

formában, - leginkább az oktatás, kultúra, sport, szabadidő, településfejlesztés területén.. Egy 

részük az önkormányzatok által generált, vagy az általuk fenntartott intézmények mellett 

működő, céltámogató, adománygyűjtő „kvázi-civil” szervezet, amely a helyhatóság 

forrásszerző képességének növelésére, kieső vagy nem létező forrásainak pótlására, bizonyos 

önkormányzati feladatok ellátása céljából jött létre. A civilek mellett a GAZDÁLKODÓ ÉS 

TÁRSADALMI SZERVEZETEK munkája  is nagyban hozzájárul a megye vidékfejlesztési 

folyamataihoz. 
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NÉPI KÉZMŰVESSÉG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye egyesíti az Alföld szívében a Jászság, a Nagykunság, a 

Tiszazug és a Közép-Tiszavidék természetes tájegységeit. Megyénk nagy múltú kultúrájának 

egyik pillérét mindmáig a hagyományőrzés, a hagyományok elevenen tartása, az értékek 

ápolása jelenti. A régi mesterségeket, népi kézművességet űző fafaragók, fazekasok, szövők, 

hímzők nemzedékről-nemzedékre hagyományozták elődeik tudását és a népi művészetek 

pótolhatatlan hangulatú elemeit. A mai alkotók keze nyomán szerencsére tovább él az 

évszázados stílus- és formakincs. A népi kézművesség művelői arra törekednek, hogy 

alkotásuk mindennapi életünk természetes része legyen, ami megszépíti, hangulatossá teszi 

környezetünket. A hagyománytisztelet mellett természetesen mindig jelen van a változás 

igénye, a kézművesek és a használók új szemlélete.  

Változó világunkban egyre nagyobb az igény a népi kézművesség megismerése, elsajátítása 

és a kézműves termékek iránt. Szinte a megye minden településén élnek egy-egy népi 

kismesterség alapjait nyári táborban, vagy kézműves foglalkozáson továbbadni tudó felnőttek. 

Tiszavárkonyban található a Népművészeti Alkotóház, amelyet a népművészeti egyesület tart 

fenn és tagjai minden érdeklődőt megismertetnek a népi kézművesség egy-egy ágának 

rejtelmeivel. 

FAZEKASSÁG  

A fazekasságnak sok évszázados hagyománya van megyénkben. Leghíresebb fazekas 

központok Mezőtúron, Tiszafüreden és Karcagon találhatók. Ezeken a helyeken korongozásra 

alkalmas agyagból készültek és készülnek a különböző használati tárgyak, a tálasedények 

(tálak, tányérok, csészék), a folyóedények (kancsók, korsók, kulacsok, butellák) és az apróbb 

tárgyak (fűszer-, cérna-, és virágtartók). E központokban jellegzetes fazekasstílusok alakultak 

ki, amelyek színükben, formájukban és mintázatukban eltérnek egymástól, a fazekas 

családokra jellemző módon. Mezőtúron Badár Balázs és családja, Karcagon Kántor Sándor 

munkássága meghatározó volt az utódokra. Mindkettőjük életét és munkásságát látogatható 

Emlékház őrzi. Az elődök méltó utódai a ma működő fazekas kézműves műhelyek és neves 

népművészek. A fazekasok az agyagból vízzel felöntve masszát gyúrnak, majd korongra téve 

megformázzák. Az agyag forog és a mesterek keze nyomán ölt szép formát. A kész forma 

polcra kerül száradni, száradás után pedig kemencébe.  
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A mázas edényeknél mintát is kapnak a tárgyak. Ezek díszítések, vésések, karcolások, vagy 

festések lehetnek. Nem ritka díszítéskor a személyre szóló a feliratozás. Mindig szerencsés az, 

aki ilyen tárgyat kap emlékbe. 

 

HÍMZÉS  

A régi típusú hímzések közül kiemelkedik a kunhímzés. E hímzésfajta virágkora a 18. század 

volt. Az e korból megmaradt gyapjúfonállal - szőrrel - varrott párnavégek a Nagykunság 

három településéről, Karcagról, Kisújszállásról és Kunmadarasról származnak, ma a karcagi 

Győrffy István Nagykun Múzeumban találhatók. A kunsági párnavégek kompozícióját a 

hangsúlyozott középmintán egy középpont köré szimmetrikusan szerkesztették. A középső 

virágminta mellett két oldalt elhajló tulipán, vagy rozetta helyezkedik el. A kompozíció 

hármas tagolását rendszerint egy-egy virágos ág zárja le. Virágja tulipán, vagy nefelejcs. A 

kunsági hímzések széldíszítményei rendkívül változatosak. Ma kunhímzéssel ügyes kezű 

asszonyok készítenek terítőket, díszpárnákat, lakásdíszítő textileket. A Jászság hímző 

művészete a szűcshímzésben gyökeredzik, mely a múltban gazdag motívumkinccsel bírt. A 

szűcsmunkákhoz egykor a hosszúszőrű juhok erősebb bőrét használták. Ebből a 

szűcsmesterek subát, ködmönt készítettek. Egy férfi subára átlagosan 14-16 birkabőrt 

dolgoztak fel. A subát, a ködmönt előbb színes, majd egyszínű zöld fonallal kihímezték. Ma 

lakástextileken, ruházaton, öltözet-kiegészítőkön láthatjuk a jászsági szűcsmintákat. A régi 

alapmotívumokat a textil-adta új lehetőséghez áttervezték. A fehér textilen impozánsan mutat 

az egyszínű, zöld hímzőfonallal kivarrt motívum. Hosszú folyamat eredménye a jászsági 

szűcshímzésből kialakult egyedi jászhímzés, amely Magyarország tájegységei közül a 

legfiatalabb textilen alkalmazott hímzés. 

 

FAFARAGÁS  

A fa faragása, azaz a fafaragás, az egyik legősibb népi kézművesség közé tartozik. A 

fafaragók készítették a falusi háztartás alapberendezéseit, a faragott bútorokat, falitékákat, 

tükrösöket, tálasokat. A régi alkotók a díszítés egyetlen eszközeként a bicskát használták. A fa 

díszítésekor a karcolás és a vésés volt a leggyakoribb. Megyénk fafaragói ma már több 

kéziszerszámot használnak tárgyak (tálak, kínálók) készítéséhez. Díszítésként kedvelt a 

forgórózsa, a tulipán, a szegfű, a leveles ág, a farkasfogas díszítősor. Másoknál a fa erezete, 

természetes szépsége tölt be díszítő funkciót. A paraszti lakóházak berendezésének, naponta 

használt bútorainak legnagyobb részét a házi készítésű bútorok alkották.  
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A Nagykunságban, főleg Karcagon ma is kedvelt népi kézművesség a kézzel készített és 

véséssel díszített népi bútorok (főleg székek, kanapék, bölcsők) készítése, de van olyan 

fafaragó népi iparművész is, akinek fából készített gyermekjátékai egyediségével, remekül 

megmunkált voltával vívtak ki az elismerést. A Jászságban is élnek népi bútorkészítő 

kézművesek, például Jászszentandráson. A hősök tiszteletére több településünkön állítottak az 

utóbbi évtizedekben míves faragású kopjafát, melyek ügyes kezű fafaragók alkotásai. 

Újabban szabadtéren is megjelennek a faszobrászok munkái. 

 

SZÖVÉS 

A népi szövés több ezer éves kifejezésmód, szinte egyidős az emberiséggel. A szövésben 

megjelenő archaikus jelek az idők folyamán alig változtak. Régen a legelterjedtebb a 

vászonszövés volt, melynek alapanyaga a kender és a len volt, amit az emberek maguk 

termesztettek, feldolgoztak és ebből szőtték a vásznat. Ismert volt a gyapjú házi feldolgozása 

is és ebből a gyapjú szőttes szövése. A fonalat a juh gyapjának természetes színeiben, vagy a 

jó festhetőségét kihasználva szárított növényekből készült festékkel készítették. A szőttes 

legegyszerűbb díszítési módja a csíkok ritmikus váltakozása. Népszerű díszítési mód a bogos, 

mely a kidomborodó hurkákkal plasztikusabbá teszi a felületet. Díszítenek még fogazással és 

fésűs variációkkal, szedettes csíkokkal. A festékes szőnyegek a Székelyföldről kerültek 

megyénkbe. Ezek a népi textilek legrangosabb gyapjú szőttesei. Jellemzője a 

megkomponáltság. Nagy hozzáértés és szövőgyakorlat szükséges a kivitelezésükhöz. Rangját 

bizonyítja, hogy földre nem tették, a vetett ágyat, vagy az ágy mögötti falat díszítette. 

Napjainkban már kevés embernek adatik meg, hogy a szülői házban tanuljon meg valamilyen 

népi mesterséget. A szövést is tanfolyamokon gyakorlott mesterek tanítják. Manapság néhány 

szövő sikeresen próbálkozik az ősi nomád mintakincs felelevenítésével és újra divatos a 

rongyszőnyegek szövése. A népi szövők álló vagy fekvő szövőszéken kézzel készült szőttesei 

fémjelzik, hogy a szövés továbbél. A szőttesek a megváltozott életformához alakítva 

hordozzák a hagyományt. 

 

CSIPKE 

Fehér vagy színes fonalból különféle technikákkal készült kézműves munka a csipke, amely 

lehet művészi alkotás és az öltözékek, lakástextilek legszebb dísze is. A csipkekészítés 

technikája szerint megkülönböztetünk varrott-, vert-, fonott-, csomózott-, rece- horgolt-, 

kötött- és gépicsipkét. Tájegységünkön a kézművesek elsősorban a vertcsipkét készítik.  
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Önálló lakásdíszítő kis- és nagyterítők készítése volt jellemző vidékünkön és ma is ez a 

meghatározóbb A vertcsipkét a textilművesség királynőjének tartják, mert a kitartó és szorgos 

kezek munkája nyomán készül el a fonalak megannyi kereszteződéséből a műremek. 

Megyénkben a XX. század első felében az 1950-es évek elejéig sok száz asszony 

megélhetését biztosította a vertcsipke terítő készítés. Ma Karcagon, Kunhegyesen, 

Kunmadarason, Öcsödön, Szolnokon, Tiszafüreden és Tiszaszentimrén élő asszonyok 

készítenek míves vertcsipke terítőket és néhányan újabban vállalkoznak a viseletkiegészítők 

(gallér, kézelő, szoknyaszegély, kitűző, ékszer) készítésére is. 

 

FONÁS 

Az emberek ősidők óta felhasználták a környezetükben megtalálható természetadta 

anyagokat. A mi vidékünkön, ahol a folyók - elsősorban a Tisza - mindig is meghatározták az 

itt élők életét, az ártéren vadon termő fűzfa vesszejét, a gyékényt különböző háztartási 

eszközök készítésére alkalmazták. Nagy múltú a rozs-, zab-, és árpaszalma fonása és 

kiegészítő anyagként való felhasználása is. Fűzvesszőből, gyékényből és szalmából készített 

tárgyak között azonos rendeltetésűek, sőt azonos formájúak is találhatók (tojástartó kupujka, 

szakajtó, varrókosárka). Jóval később terjedt el megyénkben a kukoricacsuhé feldolgozása, és 

ebből fonott szatyrok, díszek készítése. A mai vessző-, gyékény-, szalma- és csuhémunkák 

egyrészt őrzik a múlt hagyományait, hiszen ma is készülnek vesszőkosarak, 

gyékénykupujkák, kenyér-, és varrókosarak szalmából, másrészt az alkotói fantázia és a kor 

ízlése következtében újabb tárgyak keletkeznek, pl. kitűzők, díszek. Van csuhéfonó, aki 

szívesen készít olyan gyermekjátékokat, melyeket nagyanyáink is készítettek 

gyermekkorukban, s e mellett figyelemre méltóak az egy-egy régmúlt falusi jelenetet, 

eseményt megörökítő életképek. Megyénkben reneszánszát éli a kosárfonás és a fonottbútor-

készítés a Tisza, Zagyva, Körös folyók mentén, ahol a fűzvessző, vagy a gyékény terem. 

Megújult, felelevenedett a szalmafonás remekeit a törökszentmiklósi Szalma Galériában 

láthatjuk. 

 

KOVÁCSOLÁS 

Néhány évszázada még minden településen volt kovácsműhely. Sok helyen legfőbb 

tevékenységük a lovak patkolása volt. Az ügyesebb kezű kovácsmesterek különböző 

kovácsoltvas tárgyakat is készítettek. Megyénkben általánosan elterjedt legsajátosabb, 

legdíszesebb kovácsmunka a nyeregtetős házak homlokzati csúcsát díszítő házoromdísz volt.  
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A kovácsok nem munkaeszköz jellegű vaskészítményei között rangos helyet foglaltak el a 

juhászkampók. Főként a karcagi, kunhegyesi, kisújszállási, kunmadarasi kovácsok voltak 

ebben híresek. A kovácsmunkák legkiemelkedőbb darabjai közé tartoznak a temetői sírrácsok. 

Elvétve találkozunk még díszesebb kapukkal, ajtó- és ablakrácsokkal, melyek a régi mesterek 

keze nyomát őrzik. A megye legismertebb, a nagykunsági hagyományokat továbbvivő tűzi 

kovácsa Karcagon él, népi iparművész. A nagykunsági hagyományokra épülő házoromdíszei, 

kovácsoltvas kapui éppúgy műremekek, mint csodálatosan megmunkált sírkeresztjei, vasból 

készített díjnyertes cégérei. 

A KUTATÁS ALAPVETÉSEI 

Tervezett kutatásunk alaphipotézise, hogy a hagyományos alapú kézműves tudás – legyen az 

foglalkozásként űzött mesterség, vagy csupán önellátást biztosító gyakorlati ismeret – jelentős 

szerepet játszik a 21. századi ember, a kutatásra kiválasztott területen élő emberek 

életmódjában is. Ennek a tudásnak gyűjtése, megőrzése azért fontos, mert kulturális 

örökségünk részét képezi, gyakorlati haszna pedig az, hogy továbbadva, oktatva és 

alkalmazva fontos szerepet játszhat a vidékfejlesztésben, a lakosság helyben tartásában és az 

identitástudat erősítésében. 

Alapvetően arra a kérdésre keressük a választ, miként tud alkalmazkodni az egyén (a 

kézműves, mesterember, népművész stb.) a megváltozott és folyamatosan változó igényekhez, 

hogyan formálja tudását - formálja-e - a 21. század körülményei között? Mi biztosítja és 

befolyásolja megélhetését, szakmai fejlődését, társadalomban elfoglalt helyét? 

 

Kézműves foglalkozás a szolnoki Napsugár Gyermekházban 
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A KÉZMŰVESSÉG KUTATÁSÁNAK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZMÉNYEI 

Előzmények tekintetében megállapítható, hogy alapos kutatásokat elsősorban a néprajz 

területén folytak. Ezek a vizsgálatokat országosan is kiemelkedő szinten, átfogóan, 

koncepciózus metodika mentén dolgozták fel az elmúlt száz évben a legtöbb mesterség 

történetét, illetve a terület népművészetét. 

A teljesség igénye nélkül néhány neves kutató és 

kutatási terület: 

Győrffy István, a Nagykunság egyik kiváló kutatója, 

a magyar néprajz egyik klasszikusa, szülőföldjéről 

illetve több hagyományos mesterségéről is írt. Talán 

legismertebb munkái a szűrszabó mesterséget és a 

szűrhímzés ornamentikáját taglaló tanulmányai. 

Óriási tárgyi anyagot gyűjtött össze a magyar 

múzeumok számára, de muzeológusi munkája mellett 

a magyar néprajzi oktatás is, mint egyik legnagyobb 

tanárára tekint. Fontos kiemelni, hogy Győrffy 

teoretikusa, egyik első komoly elméleti tudósa is volt 

a népművészet modern értelemben vett 

értelmezésének, újragondolásának.  

 

A 20. század második felében Szűcs Sándor Nagykunsághoz kötődő vizsgálatait kell elsőnek 

említenünk, különösen a pásztorkészségek, a pásztorok díszítőművészete témájában.  

Nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő gyűjtőmunkát végzett a megye 

fazekasközpontjaiban a magyar népi kerámiakultúrát teljes egészében feldolgozó Kresz 

Mária. 

 

Az 1960-as évektől a szolnoki Damjanich Múzeum és a megyei múzeumi szervezethez 

tartozó tagmúzeumok kutatói meghatározó tanulmányokkal, adatgyűjtésekkel járultak hozzá 

mai tudásunkhoz.  A Szabó László nevével fémjelzett korszakban a megye minden tájegysége 

felmérésre került. Szabó Lászlónál kiemelendők a jászsági és a tiszazugi kutatásai, illetve a 

társadalomnéprajzi alapú komplex megközelítés, miszerint a kézművesség és a kézműves 

helyét is meghatározza a lokális közösségben.  

Karcagi cifraszűr 
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Vezényletével született meg a hatalmas gyűjtőmunkát összegző Szolnok megye néprajzi 

atlasza című alapmunka, illetve a megye népművészetét bemutató, ugyancsak 

alapirodalomnak számító Szolnok megye népművészete kötet. 

Bellon Tibor ugyancsak több oldalról vizsgálta a Nagykunság társadalmát, így a helyi 

mesterségeket, míg Füvessy Anikó tanulmányai közül elsősorban a tiszafüredi kerámiák 

témájában, valamint városa és annak környéke viseleteiről és hímzéseiről írtak fontosak és 

hiánypótlók.  

Őrsi Julianna múzeumszervező munkája kapcsán számos hagyományos mesterség leírást 

vállalta leginkább túrkevei példákkal, míg Bartha Júlia a nagykunság tárgyi és szellemi 

kultúrájának keleti kapcsolatait foglalta össze, illetve a nagykun viseletdarabok és 

textilkultúra ismertetésére vállalkozott. 

Nagy Molnár Miklós a mezőtúri fazekasság történetét taglalta több írásában, H. Bathó Edit 

pedig több néprajzi tanulmányt szentelt a jászsági viseletnek, annak reprodukálásában, újkori 

felelevenítésében vállalt fontos szerepet.  

 

Roskó Károly öcsödi kötélverő műhelye az 1970-es években 

Fontos eredmény az is, hogy a megyében található minden múzeum, illetve majd minden 

tájház, helytörténeti gyűjtemény, magángyűjtemény rendelkezik a hagyományos 

kézművességhez köthető tárgyi anyaggal, dokumentációval.  
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Ezek a gyűjtemények folyamatosan szerveznek olyan programokat, kiállításokat, amelyek 

éppen kutatásunk témáját népszerűsítik, teszik mindenki számára érthetővé, illetve állandó 

kapcsolatban vannak a körzetükben dolgozó mesterekkel. 

A legutóbbi évek programjai közül témákba vág A Jászságtól a Beregig című kiállítás-

sorozat, illetve a Kézművesség határok nélkül több éven át folyó programsorozat. Mindkettő a 

már említett szolnoki múzeum irányításával valósult meg. 

 

Részlet a tiszakürti helytörténeti gyűjteményből 

 

Kézműves kiállítás rendezése a szolnoki Damjanich Múzeumban 
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AZ ADATGYŰJTÉS ÉS KUTATÁS MÓDSZEREI 

A kutatás a néprajzi és az antropológiai szemléletet integrálja, de a szöveges részekben és az 

értékelésben specifikusan megjelennek a történettudomány (helytörténet), folklorisztika, a 

társadalomtörténet, a társadalomföldrajz, a marketingtudomány szakmódszerei is. 

Alapvetően kvantitatív kutatást kívántunk végezni, de részben a kvalitatív kutatási metódus 

eszközeit is használtuk. 

A kijelölt földrajzi határokon belül a mintavételezésnél nem egyszerű vagy véletlenszerű 

kiválasztást céloztunk meg, hanem törekedtünk a kollektivitásra. 

A vizsgálatban deduktív és induktív módszereket egyaránt használunk, de az alapkutatás-

jelleg, az alig vagy egyáltalán nem vizsgált témák vagy területek az utóbbi, „alulról-felfelé” 

való elméletalkotás kívánják meg. 

Az adatok rögzítése, archiválása fotókkal és leírással történt. A kataszterben szereplő minden 

kézművestől a személyes adatlap kitöltésekor hozzájáruló nyilatkozatot is kértünk, hogy az itt 

közölt adatokat nyilvánosságra hozhatjuk. Aki nem járult hozzá a kataszter nyilvánosságra 

hozatalához, annak adatait nem szerepeltetjük. 

 

 

Eladásra váró szalmakalapok Bencsik Márta öcsödi műhelyében 
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A KUTATÁS IDŐBELI ÉS TÉRBELI KÖRÜLHATÁROLÁSA 

Adatgyűjtésünk a jelenre fókuszál, 2012. évi adatokat közlünk. Egyes archivált részeknél 

néhány évvel ezelőtti gyűjtési eredményeket és fotókat is felhasználtunk, de egyik sem 

idősebb öt évnél és az adott alkotó kérésére használjuk azokat. 

A bevezető néprajzi, történeti résznél értelemszerűen az előzményeket érintjük. 

Földrajzilag a kutatás területe a mai Jász-Nagykun-Szolnok megye. 

 

Oláhné Lipták Erzsébet kunhímzéses terítője 

A KUTATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI CÉLJAI 

A kutatás alá vont területen azt vizsgáljuk meg, hogy az ezredfordulón milyen jelentőséggel 

bír a hagyományos kézművesség, illetve milyen megnyilvánulási formái lelhetők fel. Nem 

csupán a műhelyekben dolgozó, szakmájukat hivatásszerűen űző mesterekre, népművészekre 

fókuszálunk, hanem azt is fel kívánjuk mérni, hogy mi maradt meg vagy éledt újjá az önellátó 

gazdálkodáshoz kötődő tárgyalkotó tudásból a tanyákon, falvakban és a városokban. 

A hagyományos mesterségek, a kézművesség, a háziipar, az organikus életmódtudás létének, 

továbbélésének legfontosabb feltétele az ismeretek átadás, az oktatás volt. A legfontosabb 

befolyásolók pedig: a közvetlen környezeti adottságok, a közösség véleménye, a szakmai 

csoportosulások szabályai, valamint a piac igényi voltak. Mind a környezet befolyásoló 

tényezőit, a jelenkori tudásátadás kérdését, mind a társadalmi, szakmai, piaci helyzetet is 

kívánjuk a kutatásban elemezni, a jellemzőket és a tendenciákat felvázolni. 
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Olyan adatbázist (katasztert) kívántunk összeállítani alkotókról, műhelyekről,, amely alapja 

lehet további kutatásoknak, illetve vidékfejlesztési stratégiák, munkahelyteremtéssel és 

szakképzéssel foglalkozó projekteknek. 

 

Bereczki Mihály tiszavárkonyi vesszőfonó munka közben 

ALAPFOGALMAK 

A 1800-as évek első évtizedeitől, lényegében a reformkor kezdetétől beszélhetünk a 

kézműves mesterségek, illetve a házi ipar kutatásáról. Ez a kutatás-gyűjtés a 19. században 

kevés kivételtől eltekintve csak egy-egy mesterség, munkafolyamat, műhely leírásában merült 

ki, de éppen koraiságuknál fogva rendkívül értékes a mai kutatás számára is. 
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Amióta a magyar tudományos társadalom szeme a mesterségekre vetült, folyamatosan folyik 

a fogalommagyarázatok kapcsán az értelmező párbeszéd, néha vita.  

 

Mesterség, mesterkedés, házi ipar, házipar, házi munkák, kismesterség, kihalófélben lévő 

mesterségek, kézművesség, iparosság, tárgyalkotó népművészet, népművészet, népi 

iparművészet – sokban rokon kifejezések, melyeket a köznyelv, de a szakirodalom is gyakorta 

egymás szinonimáiként emleget.  

Valóban, némelyik csak árnyalatban tér el a másiktól, nem egy pedig tartalmilag jól 

körülírhatóan mást jelent.1 

 

A kézműves szó klasszikus jelentése: önálló termelőtevékenységet alapjában véve gépek 

igénybevétele nélkül folytató iparos. Tudjuk ugyanakkor, hogy korunkban a „kézműves 

szakkör”, a „kézműves bolt” kifejezések általában hobbitevékenységet takarnak, tehát fontos 

tisztázni, hogy gyűjtésünk kifejezetten csak azoknak a szakmáknak a gyűjtését vállalta fel, 

amely hagyományos alapokon nyugszik és műveléséhez szaktudás megszerzése szükséges. 

(Így a még oly népszerű dekupázs, vagy az üvegfestés és még néhány szakköri tevékenység 

kimaradt a gyűjtésünkből.) 

 

A szakirodalom – különösen az utóbbi évtizedeket e témájú tanulmányai – a kézművesség 

fogalmának meghatározásakor egy tágabb és egy szűkebb értelmezését lát szükségesnek.2 

Tágabb értelemben az önellátó gazdálkodáshoz kötődő házkörüli munkáktól a gyáriparral 

bezárólag minden tevékenység a kézművességhez sorolandó. 

 

A szűkebb értelmezés szerint csak azok a kézművesek, kisiparosok tartoznak ebbe a körbe, 

akik valamilyen önálló tevékenységet űznek vagy/és szolgáltatást biztosítanak. 

Munkánk alatt a tágabb értelmezést tekintettük mérvadónak, mivel több olyan szempontot is 

figyelembe kellett vennünk, ami ezt indokolta: gyűjtésünk a vidékfejlesztés háttéranyaga 

kíván lenni, így nem hagyhattuk ki azokat a szakmákat, amelyek a szűkebb értelmezésbe nem 

                                                 
1 Itt nem részletezzük ezeket az értelmezési eltéréseket, de annyit meg kell jegyeznünk, hogy a legtöbbet bírált 

kisipar és kismesterség elnevezések létrejöttük idején viszonylag pontosan visszaadták a kifejezni kívánt 

formát. Tény, hogy napjainkban ezen kifejezések már kevésbé alkalmazhatók a megváltozott termelési és 

gazdasági formák miatt. 

2 Lásd részletesen az értelmezéseket: SZULOVSZKY J. 2005. 25.o. 
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fértek volna bele (pl. házi húsfeldolgozás stb.), valamint ahogyan a kutatás céljai között 

megfogalmaztuk, ha nem is célzottan, de adatokat kívántunk gyűjteni arról a hagyományos, 

önellátó életmódhoz sorolható tudásról is, amely sosem szakmaként, hanem mindennapi 

tevékenységként jelent meg a ház körül, a gazdálkodásban. 

 

A mostani feldolgozásnak nem célzott – csak adatszinten megjelenő - témája a népi 

iparművészet jelenkori helyzete, illetve nem volt kutatásunk témája a népi iparművész címmel 

rendelkezők mélyfúrásos vizsgálata, de egy mondatban ismertetnünk kell ennek lényegét:   

 

 

Helyben készült óriáshordó a tiszazugi szőlőkben 

 

Kialakult egy sajátos „magyar út”, amely az 1960-as évek végének folklórmozgalmai, a 

táncházmozgalom, a népművészet újrafelfedezése vitathatatlan értékeit és szemléletét a mai 

napig az népi iparművészeti zsűriken keresztül, illetve a népművészet mestere, népművészet 

ifjú mestere és a népi iparművész címek adományozásával megtartotta. 
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A GYŰJTÉS TERÜLETE: JÁSZ – NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE 

BEMUTATÁSA 

 

 

A megye az Alföld közepén helyezkedik el, teljes területe síkság. A 19. század második 

felében elindult folyószabályozásokig az életmód alakulásának egyik legfontosabb 

befolyásoló tényezője a vízjárta területek növekedése vagy csökkenése volt, a Tisza és 

mellékfolyói, a mocsarak és lápok, a vizes rétek megélhetést biztosítottak azok 

haszonvételével, sok szakmának adtak alapanyagot, nyersanyagot, ugyanakkor sokszor 

pusztították el a termést, az állatokat, néha egy-egy települést is. 

A vízjárta területek nagyságának drasztikus lecsökkentésével a mindig meghatározó 

mezőgazdaságon belül is megváltoztak az arányok: míg a 19. század utolsó harmadáig 

kifejezetten a nagyállattartás és a lábas jószág (területenként változva ezek fontossága) tartása 

hozta a haszon nagy részét, addig ezen időszak után már a növénytermesztés, leginkább a 

gabonafélék termesztése volt gazdaságosabb.  
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Ez a változás a kézműves mesterségekre is hatással volt: az állattartáshoz szorosan kötődő 

szakmák jelentősége csökkent, míg a földművelést kiszolgáló vagy annak termését feldolgozó 

szakmáké nőtt.3 

 

Jauernik Nándor kunszentmártoni halász varsát készít 

A mai megye közigazgatási határa több szakaszban alakult ki, a legfontosabb változtatásokra 

a kiegyezés utáni közigazgatási reform, a törvényhatóságok átszervezése idején, 1876-ban 

került sor, ekkor a Jászság, a Nagykunság, Heves megye és Pest megye határos területeinek és 

településeinek összevonásával, Szolnok központtal létrejött Jász-Nagykun-Szolnok megye. 

Az ekkor kialakult határokat 1946-ban és 1950-ben módosították, ettől az évtől napjainkig 

jelentős kiigazítás már nem történt.4 

Természetesen ezeknek az összevont területeknek a története nem a 19. században kezdődött, 

hanem a honfoglalástól jelentős szerepet játszottak a magyar történelemben, a magyar 

kultúrában és művelődésben. 5 

                                                 
3 BELLON T. 1979., BELLON T. 1996. és BELLON T. 2003., valamint SZABÓ L. 1982. és SZABÓ L. 1991. 

alapján. 
4 A megye kialakulásáról további adatok SZABÓ L. 1996. 
5 A számtalan feltárt régészeti lelet pedig bizonyítja, hogy már a magyarok letelepedése előtt évezredekkel a 

természeti viszonyok ideálisak voltak az itt átvonuló népek hosszabb-rövidebb időt töltsenek el ezen a 

vidéke. 
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A terület történetéből, amikor a megye kézművességéről, mesterségeiről és népművészetéről 

szólunk azt a meghatározó tényt kell kiemelnünk, hogy a lakossága egy része szabad paraszti 

sorban élt, azaz a földesúri befolyás jóval gyengébb volt, mint az ország legnagyobb részén. 

Ez hatással volt a lakosság rétegződésére, a későbbi polgárosodásra. Különösen igaz ez a 

kiváltságos, és a jászkun redemptio után még sajátosabb fejlődési irányt vevő Jászságban és 

Nagykunságban.6 

A földrajzi, közigazgatási körülhatárolás, valamint a környezeti és történeti jellemzők 

felsorolása mellett a kézművesség hagyományainak bemutatásához elengedhetetlen a néprajz 

ide vonatkozó eredményinek összefoglalása is. 

Először is indokolt a megye tájainak felosztását közölni, mert ezen területek máig hatóan 

őriznek olyan sajátosságokat a kézművesség, a népművészet területén is, ami jól használható 

ezek jellemzésénél. Északról délre haladva: 

Jászság 

Tiszafüred és környéke 

Szolnok és környéke 

Nagykunság 

Tiszazug 

 

Nagy-Pálné Pádár Ágnes szőttest készít 

                                                 
6 A redemptio történeti  összefoglalása: BAGI G. 1995 és BAGI G. 1998. 



  31 
 

Az egész megyére igaz, hogy kultúrája magyar és magyar nyelvű, nemzetiségi kultúra alig 

befolyásolta, az egy-egy csoportban, településen letelepedő besenyők, németek, szlovákok, 

rácok nagyon gyorsan elmagyarosodta, hozott kultúrájuknak szinte semmi nyomát nem 

találjuk meg ma.  

A Jászság és a Nagykunság esetében a jász és a kun etnikum kapcsán említhetünk fennmaradt, 

a valamikori folklórt, tárgyi világot, életmódot állóképekben felvillantó örökséget, de az eltelt 

nyolc évszázad alatt a jász és a kun népcsoport is asszimilálódott, nyelve, vallása, 

foglalkozása a környező lakosságéval azonossá lett.7  

Vallási hovatartozás tekintetében jelentős református tömb a Nagykunság, római katolikus a 

Jászság. A többi táj települései jellemzően e két felekezet különböző arányú keveredését 

mutatják. Ennek a megoszlásnak különösen a díszítőművészet és a viseletek kapcsán van 

jelentősége – puritánabb protestánsok visszafogottsága stb. 

Fontos jellemző, hogy a aprófalvas Tiszazug kivételével a többi tájon a lakosság a nagyhatárú 

mezővárosokban és az egymástól viszonylag távol eső falvakban élt. A mezővárosi közeg 

különösen kedvezett a céhes szerveződéseknek, a kézműves központtá válásnak.  

AZ ÖNELLÁTÓ PARASZTI GAZDÁLKODÁS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI .  
A HÁZIIPAR KIALAKULÁSA . 

Az önellátó gazdálkodás lényege, hogy az adott egyén 

vagy közösség (általában egy család) megélhetésének 

feltételeit, az ahhoz szükséges javakat maga állítja elő, 

cserére, értékesítésre csak a saját szükségletét 

meghaladó mennyiséget bocsátja. 

A jobbágyság életvitel hosszú évszázadokon át 

alapvetően önellátó volt, saját maguk számára és 

földesuruk eltartására termeltek. A középkor végétől ez 

rendszer lassan bomlani kezdett, az ipar és a 

kereskedelem fejlődése lehetővé tette bizonyos javak 

értékesítését, illetve külső beszerzését.  

 

 

                                                 
7 A kulturális örökség megmaradt elemeiről BARTHA J. 2001. és SZABÓ L.1982., valamint SELMECZI L. 

2002. 

Barta Lajos mezőtúri halász 
vesszővarsát készít 
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Ha magyar viszonyokat tekintjük, az önellátó-árutermelő gazdálkodás tekintetében jelentős 

differenciálódást látunk egészen a 20. század elejéig. Jellemzően igaz viszont az az állítás, 

hogy a legpolgárosodottabb, leggazdagabb, városban élő gazdálkodóknál is megmarad az 

önellátás bizonyos szegmensekben. 

Vizsgált területünkön a 16. századot megelőző korról keveset tudunk. Bizonyos, hogy a városi 

lakosság szakadt el leginkább az önellátástól, ahhoz közel pedig az aprófalvak (később a 

tanyák) lakosai maradtak, illetve a 20. század elejéig etnikai alapú válaszvonalat is húzhatunk, 

hiszen a cigányság gyakorlatilag tisztán önellátó életet élt.8 

Az önellátó gazdálkodás egyik fontos jellemzője, hogy feltételezi a természet közeli 

életmódot. A föld, az erdők, a víz adta javak megszerzése biztosította az energiát, élelmiszert, 

illetve a feldolgozáshoz szükséges alapanyagokat. Az ilyen típusú gazdálkodás hátránya, hogy 

az ember kiszolgáltatott a természetnek.  

 

Kézzel font patics házvég a Tiszazugban 

Az önellátó gazdálkodás jellemzően kisebb közösségben, munkaszervezetben hatékony. 

Jellemző, hogy az önellátó ember tudása többdimenziós volt, gyakran rendkívül szerteágazó, 

ugyanakkor a speciális többlettudás, a szaktudás alacsonyabb szintű. 

Az önellátó paraszti gazdálkodás tudása általában nem írott, átadása nem szervezet keretek 

között történt, hanem tapasztalatszerzéssel, belenevelődéssel, személyes tudásátadással. 

                                                 
8 BELLON T.-SZABÓ L:1987. 17.o. 
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A paraszti önellátás gyakorlatilag nem ismerte a felesleg, a hulladék fogalmát, minden 

nyersanyag, minden maradék felhasználásra került. 

A háziipar kifejlődésének alapvetően az önellátás volt az alapja. A paraszti porta munkáihoz 

szükséges szerszámok, háztartási-lakberendezési tárgyak előállítása általában csak a 

legegyszerűbb eszközöket és két ügyes kezet igényelt. Egy-egy faluban, városban idővel híre 

ment, hogy ki csinál erősebb, formásabb kosarat, kinek van jó szeme a szerszámnyél fájának 

kiválasztásához, keze annak megfaragásához. A házak építésénél is ezek, a falazáshoz, 

nádveréshez, fafaragáshoz jobban értő emberek vezették a munkát. 

Ezek a specialisták még mellékfoglalkozásként állítottak elő iparterméket. A változás akkor 

következett be, amikor valaki megélhetését (annak nagy részét) már kézműipari 

tevékenységéből fedezte, nem felkérésre, szívességből, esetleg némi fizetség fejébe dolgozik, 

hanem kifejezetten árutermelést végez, raktárra is termelt, illetve árusított háztól, vásározott, 

esetleg viszonteladót is bevont. 

Ahol a mezőgazdaságban munkaerő-felesleg mutatkozott és ahol a termék előállításához 

bőven rendelkezésre állt a nyersanyag, akár nagyobb közösség, több család, falurész, falu, 

esetleg helyben élő nemzetiség is foglalkozhatott ugyanazon szakmával. Megyékben erre jó 

példa Tószeg, ahol egész utcák a vesszőfonásból éltek. 

 

Szalmababa készül 
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE FALVAINAK ÉS MEZŐVÁROSAINAK 

KÉZMŰVESSÉGE - CÉHEK, AZ IPARTESTÜLETEK ÉS A 20. SZÁZAD MÁSODIK 

FELÉNEK KÉZMŰIPARI FORMÁI  

Pontos mesterség-megnevezések a török összeírásokból maradtak ránk, az azt megelőző 

időkre csak következtetni tudunk a régészeti leletek alapján. Bizonyosan helyben készültek az 

ácsmunkák, a bőrkészségek, illetve a fazekasáruk jelentős része, valamint a vaseszközök. 

Az alapos török adminisztráció molnár, ács, varga, mészáros, ötvös, szitás, tálas, kádár, 

köteles és még fél tucat más szakmát említ, úgy tűnik, a szabók száma haladta meg akkoriban 

a százat is. 

A 17. század első harmadától bizonyossággal tudható, hogy a nagyobb települések igen 

jelentős iparral bírtak,  a Jászságban és Mezőtúron már működtek is céh forma társaságok, de 

ennek ellenére a céhekbe való tömörülés itt is csak a 18. század második felében lesz 

jellemző. A jászkunsági területeken a redemptio után gyorsult fel ez a folyamat. (Jelenleg a 

dátum szerint is ismert legkorábbi céhszerveződés az 1634-es jászberényi szűcsöké.)  

 

A túri korsós (fazekas) céh pecsétjének rajzolata-1820 

 

Alapvetően más volt a helyzet az erős földesúri befolyás alatt álló településeken. A Tisza 

vonalára felfűzött falvak lakosságát egészen a 20. század elejéig az otthon dolgozó házi 

iparosok és a vásárok látták el a szükséges termékekkel. 

A céhek több funkcióval is bírtak: alapvetően a tagok és a szakma érdekvédelmét szolgálták, 

de gazdasági előnyökkel is járt a tagság.  
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Bár a céhek feladatai és kötelességei koronként, településenként, a települések és az iparosok 

jogállásától függően változott, néhány általánosnak mondható jellemző felsorolható: 

A céh teljes jogú tagjai a mesterek voltak, akik megválasztották előjáróikat, szabályokat 

hoztak, a céhgyűlésen megvitatták a felvetett kérdéseket. A céh felügyelte a műhelyekben 

való munkát, az oktatást, vizsgáztatta az inasokat és segédeket, kifogással élt az esetleges 

minőségromlás ügyében. Felügyelte a vándorkönyves iparoslegények tanulmányait. 

Kiváltságaik ügyét közösen képviselték a király, a királyi elöljárók, városuk vezetése és a 

kereskedők előtt.  

Közös anyagbeszerzéssel, közös munkaszervezéssel segítették egymást. Szükség esetén 

kölcsönnel, a tagtársnak nyújtott szociális jellegű segéllyel is támogatták a bajbajutottakat. 

A céhek tagjai, az iparosok meghatározó rétegét képezték a város társadalmának. Különösen a 

kiváltságos területek erős mezővárosaiban, ahol az önkormányzás rendszere valóban ön-

kormányzást hozott, ott volt a kézműveseknek is komoly beleszólása a település ügyeibe.  

A kiváltságok mellett a céh és a tagok fontos vállalásokkal voltak a város felé: munkával, 

pénzzel támogattak egyházat, iskolát, közmunkákat, ha kellett, részt vettek a település 

védelmében is. 

A 18. század első felében létrejött (újraalakult) céhek legtöbbje még több mesterséget fogott 

össze – a kunszentmártonit például „hatüzletű”-nek mondták, hiszen tagjai voltak a 

csizmadiák, a szabók, a szűcsök, takácsok, a kovácsok, és a lakatosok.  

Az iparosok számának növekedésével jöttek létre, jellemzően a század negyvenes éveitől, a 

már egy-egy szakma képviselőit tömörítő céhek. Forrásaink alapján 1741-es szolnoki és az 

1745-ös mezőtúri csizmadia céheket ismerjük ebből a korból. 

Különösen a Jászság esetében igaz, hogy a Rákóczi-szabadságharc után a helyi születésű 

mesterek mellett nagyon számban megjelentek az ország más részéről bevándorló 

kézművesek. Ők néhány emberöltő alatt családi kötődésükkel beépültek a mezővárosok 

társadalmába. 

A céhes világ idejéből fontos említenünk a megyében található kereskedelmi központok, 

vásártartó városok szerepét. Ezek a központok, vásárok és piacok az árucsere konkrét 

helyszínei, itt voltak megvásárolhatók a kézműipar termékei, illetve a nyersanyag és az 

alapanyag is itt volt beszerezhető.  

A tiszai révek, Szolnok, mint a sószállítás egyik legnagyobb központja, a Körös, mint az 

Erdélybe vezető vízi út és a folyó menti települések élénk gazdasági életet éltek, ahol 

többletkereslet is mutatkozott a kézműves termékekre. 
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Jászberény és Mezőtúr nagy vásárai, amelyek a török korban sem sorvadtak el, az állatok 

értékesítése mellett igen jelentős helyszíne volt a kézműipar termékei kereskedelmének. 

A pozsareváci béke (1718) után a török birodalomban élő (rác és főleg görög) kereskedők 

sokkal kedvezőbb, három százalékos vám fejében kereskedhettek, így megyénk területén is 

egyre többen telepedtek meg, foglalkoztak kereskedéssel, nyitottak boltot, mészárszéket, 

kocsmát. Őket váltják a 19. század utolsó harmadában a zsidó kereskedők. 

A kézművesek gyakran maguk is útnak indultak, hogy termékeiket eladják. A fazekasok, 

deszkások, malomkövesek szekereikkel távoli vidékekre is eljutottak, illetve a falun élők a 

házaló kereskedők révén is hozzájuthattak a használati tárgyakhoz, szerszámokhoz.  

 

A céhrendszert az 1872-ben hatályba lépett VIII. törvénycikk, az első magyar ipartörvény 

szüntette meg. Az új szabályozás szinte teljes teret engedett az iparűzésnek, biztosította a 

tőkés vállalkozások létrehozásának feltételeit. 

A törvényt már kidolgozása idején – főleg a mesterek részéről – rendkívül sok kritika érte 

nem alaptalanul, a szakmák elértéktelenedésétől, a kézimunka becsületének elvesztésétől 

féltek. 

 

 

Vándorkönyv előlapja 1857-ből 
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Vándorkönyv bejegyzései 1857-ből 

 

A második ipartörvényben, melynek kihirdetésére 1884-ben került sor, az előző törvény 

túlzott szabadságát valamelyest visszafogta, több szakmánál engedélyeztetést és a végzettség 

igazolását kérte. E törvény szólt a települési, térségi érdekképviseletei szervek, ipartestületek 

létrehozásáról – nem csak engedélyezte, de szorgalmazta is ezek megalakítását. 

A megalakuló ipartestületek szakosztályokból álltak, a szakosztályon belül is tisztségeket 

választottak, illetve a testületnek is voltak választott elöljárói. Bár közel sem volt olyan szoros 

szabályozás, mint a céhek idején, ezek a testületek általában visszahoztak valamit a régi közös 

munkafelügyeletből és érdekképviseletből. Sok helyen a céhes világ szokásait is tovább 

folytatták, a céhgyűlések rekvizitumait őrizték, használták. 

 

A 19. század utolsó évtizedeitől a kézműiparban dolgozóknak hozzá kellett szokniuk, hogy az 

egyre bővülő, minden ágazatban megjelenő gyáripar árnyékában végzik munkájukat. Nem 

találunk olyan szakmát, amelynek képviselői ne panaszkodnának a „nagy testvér” 

piacszerzésére, termelésük negatív hatásaira. 
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Cs. Kiss Imre mezőtúri fazekas segédlevele 

A 20. század legelejétől több szakmában (kerámiaműves, bútorasztalos, cipész stb.) 

tanfolyamokkal, az új technikákkal való megismertetéssel központilag próbálták a kis 

műhelyeket legalább részben megmenteni. Ezek eredménye változó volt, leginkább egyes 

szakmás teljes eltűnését sikerült megakadályozni, a kézművesek számának fogyását nem. 

A második világháború után a kézművesipar története követi a kialakuló politikai rendszer 

ideológiai, gazdasági törekvéseit.  
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Elindult a háziparban dolgozók, a kisiparosok, a néhány főt foglalkoztató műhelyek 

központosítása. A szovjet típusú tervgazdálkodás erre a szektorra is rányomta bélyegét. 

Rengeteg műhelyt zárattak be a kuláklisták alapján, hiszen főleg vidéken alig volt olyan 

iparos, akinek ne lett volna több-kevesebb földje. Ugyancsak sok iparos szakmáját 

haszontalannak ítélték, ha hagyták is dolgozni, legfeljebb a gyáripar feleslegéből, 

hulladékából. 

Az új rendszer kiépítése kettős vonalon indult meg: a végletekig felduzzasztott gyárak 

számolatlanul vették fel a viszonylag jól képzett, eddig a kisiparban termelő kézműveseket - 

az egyáltalán nem volt biztos, hogy a gyárban tanult szakmájának megfelelő munkát kapott.  

Másrészről lehetőséget biztosítottak kisipari szövetkezetek létrehozására, ahol a 

megrendelésnek és igénynek megfelelően a tömegáru előállítása mellett mód nyílt minőségi 

áruk készítésére is. Ez utóbbi formát sokan választották. Elsősorban az 1950-es évek 

legelejétől és városon szaporodtak meg ezek a szövetkezetek. Ezek a szövetkezetek 2 félék 

lehettek: bedolgozókból szervezett szövetkezetek (otthon, berendezett műhelyben 

dolgozókból), illetve egy közös műhelybe-épületbe bejárókból létrehozottak szervezetek. A 

hatvanas években az utóbbi forma terjedte el. Igaz, hogy a szövetkezet létrehozása felülről 

irányított volt, munkáját folyamatosan ellenőrizték, de jó vezetéssel és általában képzett 

munkaerővel elfogadható megélhetést biztosított a tagoknak. Ezek a szövetkezetek lehettek 

bedolgozókból szervezettek (otthon, berendezett műhelyben dolgozókból), illetve egy közös 

műhelybe-épületbe bejárókból létrehozottak. A hatvanas években már az utóbbi forma volt 

gyakoribb.  

 

Torontáli szőnyeg készül a mezőtúri szőnyegszövő szövetkezetben 
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Szolnok megyében minden városban, a legtöbb nagyon faluban is jelen voltak a kisipari, 

háziipari szövetkezetek. Sok helyen kizárólag ezek képviselték az ipart. A hagyományos 

szakmákat őrizték például a jászberényi cipészek, a karcagi, mezőtúri fazekasok, a 

kisújszállási kocsigyártók, a tószegi kosárfonók. 

Külön meg kell említenünk a népművészeti háziipari szövetkezeteket, melyekből 

virágkorukban, az 1970-es évek közepén hetvennél több volt az országban.  

 

Váradi Sándor tiszakűrti nyugdíjas kádár műhelyében 

 

A népművészet megőrzése, a hagyományos tárgyalkotás 

művészi szintet elérő képviselőinek támogatása már a 19. 

század végén, a magyaros tárgyak, ruhák divatossá válása 

idején elindult. A második világháború idején főleg kultúra 

támogató mecénásokkal folytatódott, de állami szinten is 

elismert mozgalommá csak az 1950-es években vált - 

Népművészet Mestere díjat először 1953-ban osztottak ki.  

Ekkor született meg a népi iparművészet fogalma, és jöttek 

létre később az első népművészeti háziipari szövetkezetek, 

amelyek felkarolták a tehetségeket. Az oktatásban az 

elmélet mellett nagy súlyt fektettek a gyakorlati képzésre és 

a továbbfejlődés lehetőségére. A tömegárú mellett értékes, az alkotó kézjegyét magánviselő 

valódi művészeti termékek is kikerültek ezekből a szövetkezetekből.  

Szűcs Imre tiszafüredi fazekas, 
a Népművészet Mestere 
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A legjobb hagyományok továbbvitele érdekében megalakultak a népi iparművészeti zsűrik, 

létrejött a népi iparművész cím - ilyen rangot kezdetben kizárólag a háziiparban alkalmazott 

alkotók kaphattak.  

 

Szabászat a szűcsműhelyben 

Az 1970-es évek elején a kisiparban dolgozók száma stabilizálódott. Az előző években 

megindult gazdasági változások a magánszektor számára engedményeket, kevesebb 

adminisztrációt hozott, illetve a növekvő fogyasztás felvette a kisipar áruit, így azok az 

eddigieknél nagyobb haszonnal tudtak dolgozni.  

  

 Luka Lajos Vásározás 
 túrkevei kosárfonó a szentendrei Skanzenben 

A rendszerváltást követő években a szövetkezetek vagy megszűntek, csődbe mentek, vagy 

általában kft formában dolgoztak tovább. Sok vállalkozó és kényszervállalkozó került ki 

ebből a szférából is. 
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Az új viszonyok, a szabadverseny, a megváltozott fogyasztói igények, a globalizáció nagy 

kihívás elé állította a hagyományos kézművességet. Ezek a mondatok érvényesek a jelenkorra 

is. 

 

Kézimunka 

 

A MEZŐGAZDASÁGHOZ KÖTŐDŐ NÉPI KÉZMŰVESSÉG ÉS  
ALAPANYAG SZÜKSÉGLETÉNEK ELŐÁLLÍTÁSA  

 

A mezőgazdasági tevékenység feltételei elsősorban a földrajzi és természeti adottságok 

(éghajlat, víz talaj), melyekhez az emberiség évszázadokon keresztül alkalmazkodott. 

Tiszteletben tartotta a természet törvényeit, élővilágát. Környezetkímélő módon állította elő 

táplálékát. 

A természet és a mezőgazdaság bőséges alapanyaggal szolgálta az emberiséget. A 

mesterségek kialakulásában jelentős szerepet játszott a leleményesség. Az önellátásra való 

törekvés alakította ki azokat a készségeket az emberben, ami már közel járt az 

ezermesterséghez. Az ügyes gazda kovács, bognár, kádár, asztalos, ács, kőműves, kosárfonó 

volt egy személyben. 

A Kárpát-medencében letelepült magyarságnak a füz-, nyír- és mogyorófa vesszői, a gyékény- 

és sásfélék kínáltak fonható nyersanyagot.  
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A természetes vegetációhoz tartozó és termesztett növények házi feldolgozását elsősorban a 

természetföldrajzi körülmények határozták meg. Folyók partján, ahol hatalmas füzesek 

terültek el, vesszőfonással foglalkoztak; alföldi folyóink mentén, ahol az áradással elöntött 

rétségeken, mocsarakban bőven termett gyékény, korán kifejlődött e vízinövény házi 

feldolgozása. Folyó- és állóvizektől távoli területeken a szalma, erdős dombvidéken emellett a 

megmunkálásra alkalmas fafajták hasítványainak és vesszőinek feldolgozása terjedt el. Ott, 

ahol a fenti adottságok mellett kevés volt a szántóföld és a legelő, a népesség a megélhetését – 

legalábbis részben – vessző-, gyékény- vagy szalmamunkával kényszerült biztosítani. Ezeken 

a településeken e munka több évszázada kinőtt a házi önellátás keretei közül.  

A fejezetünkben tárgyalt népi foglalkozások jól példázzák, miként alkalmazkodott az ember 

mindenkor a táj természeti föltételeihez, amelybe beleszületett, és milyen szoros összefüggés 

volt egy-egy település társadalmi rétegződése és foglalkozási struktúrája között. 

A mezőgazdasági és paraszti kultúra átörökíti az évszázados hagyományokat, amelyet mindig 

gazdagított más népek kultúrája.  A gazdasági és társadalmi fejlődés is hatással volt a 

különböző mesterségek fejlődésében. 

Anyagunk csak a növényi és állati eredetű alapanyagok felhasználására és az ezekhez 

kapcsolódó mesterségek bemutatására tér ki, a teljesség igénye nélkül.   

 

NÖVÉNYI ALAPANYAGÚ TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS AZ EZEKRE ÉPÜLŐ 

MESTERSÉGEK BEMUTATÁSA 

KENDER- ÉS LEN 

A kender Magyarország legfontosabb háncsrost tartalmú ipari növénye. Őshazája Közép-

Ázsia, Európába a népvándorlással jutott el. A magyarság már a honfoglalás előtt megismerte 

fonaláért, és olajos magváért termesztette. A kender évszázadokon át legjelentősebb háziipari 

növénye volt a parasztgazdaságoknak. 

A len Európa, ezen belül is a Kárpát-medence történelem előtti növénye. A len általánosan 

termelt rostnövény volt Európában rostlen és olajlen formájában. A rostlen és olajlen fontos 

ipari növényünk. Magjuk gyorsan száradó olajat tartalmaz, a rostlen rostja pedig fontos 

nyersanyaga a textiliparnak. Finomabb rostjából vásznat készítenek, de a durvább rost is 

értékes, amely zsák, ponyva, kötél, stb. készítésére alkalmas. 
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Vetés, nyövés 

A kendert és a lent a legjobb minőségű földbe vetették. A kendernek és a lennek szánt 

területet alaposan meg kellett művelni. Kétszer, sőt háromszor megszántották, majd simára 

boronálták. Általában kétévenként trágyázták. A lent részint kora tavasszal, március végén, 

április elején vetették, részint nyáron, a rozs aratása után a felszántott tarlóba. A tavaszi vetést 

még abban az évben, a nyárit csak a következőben dolgozták fel.  

A földbe került mag tizenkét, tizennégy hétre a vetés után beérett. A kender kétlaki növény: 

virágos (hím) szálai beporozzák az akkor még alacsonyabb magvas (anya-) szálakat. A 

betakarítás módja a nyövés (nyüvés) volt, azaz a kenderszálakat kézzel, gyökerestül szaggatták 

ki a földből. Először tehát szálanként kiválogatva a magasra nőtt virágos kendert nyőtték ki. 

Nyövés közben két, három, esetleg négy markot összefogva kévébe kötöttek, majd az egész 

termést így hagyták kint a földön szikkadni az áztatóba vitelig. 

Kender- és lenvászonból készültek a ruházat egyes darabjai, gyapjú szőttesből a felsőruhák, 

ezenkívül a lakás és a háztartás, valamint a gazdaság területén tudták sokrétűen felhasználni a 

házilag előállított textíliákat. Jelentős értéket képviselt az a sok kötél- és madzagfajta, amit a 

kenderfeldolgozás melléktermékeként elhulló részekből készítettek. Így még a legapróbb és 

legdurvább hulladékrost sem minősült értéktelen szemétnek. 

 

Áztatás 

A növények áztatása parasztságunknál mind álló-, mind pedig folyóvízben egyaránt szokásos 

volt. Nyövéskor a kender- és lenszálakat elmaradt, apró növésű kenderrel, illetve lennel 

kötötték kévékbe. Eláztatásnál vagy ezek a kévék szolgáltak a vízberakás egységéül, vagy 

pedig több, 6-10-15-20 kévét még nagyobb kötegekbe szalmakötéllel összefogtak és úgy 

tették az áztatóba. Előbbi esetben az áztatás egysége a kéve, míg utóbbinál a több (külön-

külön is megkötött) kévéből álló köteg. Ezen az alapon beszélhetünk kévés és köteges áztatási 

módról. 

A kender- és lencsomókat (kévéket, kötegeket) a víz medrébe vert karók között helyezték el. 

Az áztatóhely vízmagassága szerint több réteget is raktak egymásra, majd kellő vastagon 

szalmát szórtak rá és nehezékként nagyobb köveket, fatuskókat raktak, ez biztosította az 

egyenletes áztatást. 10-12 nap alatt a kender is, len is megázott. Ügyelni kellett a kender és a 

len optimális nedvességtartalmára, amely a feldolgozás során a lehető legjobb megmunkálást 

biztosítja. A kimosott és megtisztított kendert megszárították, majd a teljes kiszáradás után 

következett a törés.  
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Törés 

A törőmunkák legáltalánosabb eszköze a tiló. Az eszköz lényegében két, párhuzamosan 

egymás mellett húzódó deszkaél, amelyek közé egy harmadik deszkaél jár az egyik végén 

rögzített csap segítségével. Az egykarú emelő módjára működő törőszerszám szabadon 

mozgó karját a két párhuzamos deszka közé beverve törik meg a deszkaélek szögébe helyezett 

kender- és lenkórót. 

A tilóval való rostnövénytörés a lenes vidékeken jobbára ugyanannak a tilónak kétszer 

egymás utáni használatát, a kenderes területeken pedig két különböző (egy durvább és egy 

finomabb munkát végző) tilónak az egymás utáni alkalmazósát jelenti.  

 

Törőszék, törés sulyokkal 

A kenderkórók áztatás, illetve szárítás utáni törésére szolgál a törőszék is. Ez egy fahasáb, 

amiben keresztben vagy hosszirányban egy vályús, öblös mélyedést képeztek ki. Ebbe 

beletartva a kenderkórók maroknyi kis nyalábját, egy ütőszerszámmal (leginkább sulyokkal) 

addig ütik, törik, míg csak a megroppant pozdorja ki nem hullik a rostszálak közül. A 

törőszékek két fő csoportja a keresztvályús és a hosszantvályús változat, és mindkét hasábon 

lehet egy vagy két munkamélyedés.  

 

Kölyűs kendertörő 

A kenderszárak első, alapozó törésére használt eszköz. Lényege a lábbal mozgatott, kétkarú 

emelő módjára működő nehéz fanyelv, amit a ráálló ember hoz munkába. Az alsó gerendán 

hosszanti, ék formájú oromzat húzódik, amibe a felső, rávágódó nyelv hasonlóan kialakított 

negatívja illeszkedik bele. 

 

A rostok puhítása 

Kalodás kenderdörzsölő 

A már megtört, pozdorjaszilánkjaitól is nagyjából megtisztított kenderrost további 

megmunkálásának, a rostok puhításának az eszköze a kalodás kenderdörzsölő. Lényegében 

két részből áll: egy hosszanti irányban áttört hengeres faoszlopból, a bálványból és az e körül 

forgó, két fatalp közé összefogott 6-8 botocskából, az ún. kalodából. Az oszlop vájatába 

szorosan behúzott rostcsomók – egy rúd segítségével végzett váltogatott előre- és 

visszaforgatás közben – a körben elhelyezett botokhoz dörzsölődnek és megpuhulnak. 
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Kenderkalló 

A rostok puhítására felhasználják egyes helyeken a malmok energiaforrását, így a kenderkalló 

működtetésénél is. Ennek lényege a mechanikailag emelt, majd súlyánál fogva visszaesni 

engedett nehéz fatönk. A csak függőleges irányban mozduló zúzótönkből egy oldalra beékelt 

fanyelv áll ki, amit egy legtöbbször vízi energiával forgásba hozott henger tüskéje emel fel, 

majd túlcsúszva alóla, visszaenged. 

Puhításhoz a kenderrostot 15-30 markos kötegekbe fogták össze, s egy asszony egyszerre 4-6 

köteget is forgathatott a lezuhanó bunkók alatt. Egy köteg puhításának az ideje körülbelül egy 

óra. A malmos a malom használatáért vámot szed: minden tíz marok után egyet kivesz 

magának. 

Morzsolóhenger 

A rostpuhítás eszköze az ugyancsak malomenergiához kapcsolt morzsolóhenger. Lényege az 

élére állított malomkő (vagy malomkőpár), ami egy simára kiképzett munkahelyen körbejár, s 

az alája helyezett megtört és tisztított kenderfejekben még visszamaradt apró 

pozdorjaszilánkokat felőrli, s a még merev rostszálakat selymes tapintásúra puhítja. Mindig 

valamilyen malomhoz kapcsolódik: vagy állat húzta járgányos, vagy vízi-, illetve 

motormeghajtásos malomba van beszerelve. 

Szöszcsávázás 

A legapróbb pozdorjaszilánkoktól is megtisztított rostot marokba, fejekbe összehajtva 4-10 

napi időtartamra különböző anyagok oldatával hatékonyabbá tett lében áztatták, majd ezután 

tiszta vízben kimosták és megszárították. A szöszcsávázás célja kettős: egyrészt puhábbá, 

selymesebbé tette a rostszálakat, másrészt színezte, sárgította azokat. 

A szöszcsávázás nagy kádakban történt. Az áztató lében különböző összetételekben a 

következő anyagok fordultak elő: korpa, kukoricaliszt, főtt sárgatök, savó, kovász, só, hamu.  

A felhasznált anyagok hatására az áztatólé megsavanyodott, megposhadt, majd megkelt benne 

a szösz, s ettől az erjedéstől kimosás után puha, selymes tapintású lett. A főtt sárgatök, 

valamint a kukoricaliszt hatására pedig élénksárga, meleg színt kapott. 

Rostfésülés 

Háromféle eszközt használtak rostfésülésre: a szegrózsás, a szegsoros és a sörtés fésűket. A 

szegrózsásak kovácsolt szegekkel sűrűn teletűzdelt korong alakú falapból és az ennek 

tartására szolgáló hosszúkás deszkából állnak. Munka közben a rostcsomót belevágták a 

szegek közé, majd oldalra húzva „szakították”. Többszöri belevágás után a kézben maradt 

szálak simák, tiszták lettek, és fésülték ezeket.  
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Gyakran nemcsak egy közepes sűrűségű szegrózsás rostfésülőt használtak, hanem először a 

szaggatáshoz egy ritkábbat, majd utána a fésüléshez egy sűrűbbet. 

A rostfésülő eszközök kettős funkciót láttak el: gyapjú, valamint kender és lenrost fésülésére 

egyaránt használták őket.  

Rostminőségek 

A rostanyagot a fésüléssel különböző minőségi csoportokba választották szét, hogy az 

ezekből font különböző finomságú fonalakból a legválasztékosabb vászonféleségeket 

állíthassák elő.  

 

Fonás 

Orsó és guzsaly 

A kender, len és gyapjú fésüléssel rendezett, rostos, szálas anyagát fonallá kell sodorni. E 

munka alapvető eszköze a (jobb) kézzel pörgetett orsó, illetve a lábbal hajtott rokka. A fonás 

három összefolyó mozzanatból áll: a szálhúzásból (bal kézzel a rostcsomóból), az 

alapsodrásból (ugyanezen kéz három első ujjával) és a fonal teljes besodrásából (a jobb kéz 

pörgette orsóval, illetve a rokkával). 

A guzsalyra kötik fel a megfonandó rost- vagy gyapjúcsomót. Fonás közben a guzsalynak 

csak másodlagos szerep jut, amikor a rostanyagot munka alá tartja, mégis ez a feladat a fonás 

termelékenysége szempontjából nem mellékes.  

Fonókerék és rokka 

A fonás munkájának igen jelentős meggyorsítását eredményezte a fonókerék 

használatbavétele. A fonókerék zsinórkerék-áttételes szerkezet, amely – hasonlóan a kézi 

orsóhoz – szakaszos fonóeszköz: külön ütemben végzi a sodrást és a fonal felcsévélését. A 

kézzel hajtott, aránylag nagyméretű kerék hozza forgásba a vízszintesen elhelyezett orsót, 

amely a másik kézből egyenletesen engedett laza, szálas anyagot megsodorja.  

Az orsóra bodzafából, nádszálból vagy napraforgószárból készített csévét húznak, amire a 

megsodrott fonalat egyenletes menetekben rávezetik. 

A rokka ugyancsak zsinórkerék-áttételes szerkezet, de már lábmeghajtással működő 

folyamatos fonóeszköz, amely egyidejűleg sodorja a szálakat fonallá és motollálja fel a kész 

fonalat a csévére. A rokka működési elve a szárnyas orsó és a cséve fordulatszámának 

különbözőségén alapszik. Ez előállítható kétzsinóros meghajtással úgy, hogy a cséve és az 

orsó zsinórtárcsája eltérő átmérővel rendelkezik, és egyzsinóros hajtással úgy, hogy vagy a 

csévét, vagy az orsót hajtják csak meg, a másikat fékezik. 
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A rokka tulajdonképpen a kézi orsó munkáját végzi, ezért a fonásra kerülő rostcsomót vagy a 

rokka mellett tartott székes guzsalyra, vagy a rokkára szerelt külön rokkapálcára kötik fel. 

Motollálás 

A megfont fonalat a kézi orsóról (vagy a rokka orsójáról) a motollára vezetik fel, hogy ezen 

lemérjék a kész fonal mennyiségét. Így szerez a szövéshez készülő megfelelő tájékoztatást a 

készíthető vászon nagyságáról. Ezen kívül a motollálás célja az is, hogy a kimosáshoz, majd a 

megszárításhoz alkalmas formába hozza, kötegelje a fonalat. 

Fonalmosás és gombolyítás 

A motollán megszámlált igéket, pászmákat, darabokat (stb.) külön-külön elkötik egymástól, 

hogy a szálak összekeveredését megakadályozzák. Ezután a nagy motringot leemelik a 

motolláról, és kimossák a szennyeződést a fonalból. A mosás lényege a meleg hamulúgos 

áztatás, majd a piszkos lúg hideg vízzel való eltávolítása a fonalkötegekből. A fonalak 

kimosását mindig a szabadban végezték. Legalkalmasabb volt erre egy patak vagy egy folyó, 

esetleg egy tiszta vizű tó a falu határában. A fonalkötegeket megszárítás után gombolyították.  

A láncfonal felvetése 

A szövőszékre kerülő fonalat elő kellett készíteni a szövéshez: ki kellett alakítani a sűrűn 

egymás mellett párhuzamosan futó hosszanti fonalakból azt a fonalsíkot, amit majd a 

szövésnél a keresztszálak kereszteztek és lekötöttek. Úgy kellett elrendezni a fonalat, hogy a 

kívánt vászonhosszúságban a kívánt vászonszélességet adja. Ehhez a fonalat felvetették: 

általában a vetőfára (vetőkaróra, vetőrámára), de korábban jobbára csak a kerítésre, esetleg a 

ház falára. A fonalat a vetőfáról láncba szedték le. Így tartották addig, amíg a szövőszékre 

nem húzták fel, mint láncfonalat. 

 

Szövés 

Szövőszék 

A paraszti textilkészítés legbonyolultabb eszköze a szövőszék. Oszlopokból, gerendákból 

összeszerkesztett állvány ez, aminek egyrészt az a feladata, hogy a sok párhuzamos 

láncfonalat a fonalhenger és a vászonhenger között egy síkban kifeszítse, másrészt pedig az, 

hogy ezt merőlegesen keresztezze a vetülékfonalak síkjával. A szövőszék történetében 

rendkívül nagy előrelépést jelentett a pedállal működtetett nyüst alkalmazása. A lábítós 

szövés a kínai és hindu textiltechnikából alakult ki.  
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Kezdetleges szövőszék 

 

Vertikális szövőszék 

Mint arra már utaltunk, a tarisznyakészítő mestereknél a keresztfás vertikális szövőszék 

használata a 20. század közepéig megmaradt.  

 

Vertikális szövőszék  

Szövőtábla 

Hozzávetőlegesen 20 × 30 cm-es nagyságú, nyeles deszkalapocska, aminek a táblájában sűrűn 

egymás mellett lyukak és vonalas áttörések váltogatják egymást.  

 

VESSZŐFONÁS 

Technikája több ezer éves, amit a sövény- vagy paticsfalú házak ásatásokon feltárt 

maradványai tanúsítanak. A fal vázát földbe szúrt karók közé font vesszőfonadék alkotta, 

melyet mind a két oldalán agyagos sárral vastagon betapasztottak.  
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Anyaga leggyakrabban fűz- és mogyoróvessző, ritkábban nyírfavessző. A hántolatlan, hajas 

vagy zöld vesszővel dolgozó specialistákat és háziiparosokat széles körben kaskötőnek 

nevezték, míg a hántolt vesszőből finomabb kivitelű munkákat készítő háziiparosnak és 

kisiparosnak kosárfonó volt a megnevezése.  

Épületek, használati eszközök is készültek vesszőfonadékból, mint például sövényház, de a 

parasztspecialisták különféle rendeltetésű melléképületeket is készítettek ily módon: 

terménytárolókat (gabonáskas vagy szántalpas kas, kukoricáskas stb.), tyúkólat, kaput. Külön 

típust alkotnak a csúcsos karórendszerre font készítmények. Így készültek a varsák, csíkkasok, 

haltartók, méhkasok, galambkosarak, borszűrők.  

Hántolt vesszőből készítettek karkosarat, ruháskast, virágtartót, fonott kerti bútort és 

utazókosarat. A XX-XXI. században ismét reneszánszát éli ez a mesterség. 

GYÉKÉNYMUNKA  

A gyékényfonó és a -szövő másképpen és más nyersanyagból dolgozik. Szövésre csak a 

keskeny levelű gyékény (Typha angustifolia) alkalmas. A széles levelű gyékény (Typha 

latifolia) viszont általában puha, hajlékony szárú, ezért jól fonható.  

Természetszerűen a gyékény fonása az egyszerűbb művelet. Ahol a gyékény megterem, 

minden településen akadt néhány gyékényfonó specialista, aki az önellátáson felül 

értékesítésre is dolgozott. Nagyobb mocsarak, tavak, vízjárta rétségek környékén jelentős 

számú zsellér foglalkozott gyékényfonással.  

Spirális fonással készül a gyékény kenyérkosár, a párszárító, a liszt, tojás vagy apró magvak 

tárolására szánt kópic, kupujka vagy póvájos és a méhkas. Sík spirálfonatú készítmény az 

ovális vagy lekerekített sarkú gyékény lábtörlő.  

A gyékényszövés több előkészületet és nagyobb fölkészültséget kíván, mint a fonás. 

Bizonyára ennek is tulajdonítható, hogy kevesebb olyan települést ismerünk, ahol 

gyékényszövésre „szakosodtak”, mint ahány helyen a gyékényfonást űzték. A másik 

körülmény az, hogy szövésre alkalmas keskeny levelű gyékény nem mindenütt terem.  

A szövött gyékény paraszti felhasználása igen széles körű: ágyban a szalmazsák alá terítik, 

használják a kemencepadka takarójául, falvédőül, a döngölt agyagpadló borítására és a ház 

körül a verem falát bélelik vele.   
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Gyékényszövés  

SZALMAKÖTÉS  

A termesztett növényi nyersanyagok közül népünk a gabona szárából készít legrégebben 

különféle használati tárgyakat. A kötésre kiszemelt gabonát külön aratták, vagy aratás után 

gyűjtötték, szedték marokba a hosszú vékony gabonaszálakat. A szemet sulyokkal (mángorló 

sulyok) vagy a nagygereblyén verték ki, majd a szalmát kévébe kötve padláson, színben 

tárolták. 

 
Fonatmángorló, 1–2 = talp; 3–4 = állvány; 5–6 = hengerek; 7–8 = szorítófák; 

9 = sróf vagy csavar; 10 = hajtó; 11 = fogó (Forrás: www.mek.niif.hu) 
 

A szalmakötésnek, -fonásnak népünk két technikáját alkalmazta és űzi napjainkig: az ujjnyi 

vastag kötegbe, hurkába fogott szalma spirális technikájú fonását és a szálakból történő 

fonást.  
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Előbbi technikával méhkasok, szakajtók, kenyérkosarak, tojás és szemes termény (bab, borsó 

stb.) tárolására szolgáló edények készültek – éppúgy, mint gyékényből. Anyaguk mindenütt 

rozs-, vagyis zsúpszalma, varrószálnak általában fűzvesszőt, ritkábban mogyoróvesszőt, 

tüskeszederindát használtak.  

 

Más technikával végezték a szalmakalap-készítést, ami a múlt század vége felé néhány helyen 

jelentős háziiparrá fejlődött. Napjainkban ismét kezd népszerűvé válni a szalmakalap viselete. 

 

Kalapkészítéshez ún. kopasz búzát vetettek, jó sűrűn, hogy a szára vékony és hajlékony 

legyen, mint a kenyérnek való gabonáé. Érés előtt sarlóval learatták, sulyokkal csépelték, 

majd az összekötött zsúpszalma késő őszig a padláson száradt. A mezei munkák befejeztével 

a szalmát először megtisztították és válogatták. Hencidán a zsúpszalmának négy minőségét 

különböztették meg: vastag, középszer vagy hétág, vékonyhétág és peszle. Alapos beáztatás 

után fogtak a szalma kötéséhez. Aszerint, hogy hány ágból kötötték, a kalapszalmának.  

 

   

 Szalmakalap Mezőségi szalmakalap 
 

Az elkészült szalmafonatot régebben a foguk közt puhították, az utóbbi időkben mángorló 

fahengerei között eresztik át, ami a fonatot ki is simítja. A fonalból kézen vagy géppel varrják 

a kalapot. Először a kalap tetejét varrják, azután a derekát vagy oldalát, majd a szélét vagy 

karimáját. A megvarrt kalapot formára helyezve vasalják, végül díszítik.  

A szalmafonatot vagy a kész kalapot kénezéssel fehérítették, illetve – az igények szerint – 

anilinfestékkel színezték is.  

 

A szalmakalap-készítő háziipar 19. századi kibontakozása és századvégi, 20. század eleji 

fölvirágzása néhány tanulság megfogalmazására indít: mutatja egyrészt a földből és a 

mezőgazdasági munkaalkalmakból megélni nem tudó parasztok fogékonyságát új foglalkozás, 

munkamód elsajátítása iránt, mely számukra keresetet nyújthat, másrészt példázza a 

vállalkozó szellemű egyéniségek szerepét, ami kifejezésre jut a foglalkozás, itt a háziipar 

meghonosításában és fejlesztésében is.  
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A KUKORICAHAJ , SEPRŰCIROK , NÁD ÉS SÁS FELDOLGOZÁSA 

A kukoricahaj – fosztás, fosztalék, ismertebb nevén csuhé – feldolgozása nem nagy múltú, 

hiszen a növény termesztése a 17. században terjedt el Magyarországon. Feltehetően 

Mexikóból származó kultúrnövény, amely Európában a Török elnyomás idején terjedt el. Erre 

utal a törökbúza elnevezés. Szokás volt a kukoricát hajasan törni, majd a háznál, társas munka 

keretében megfosztani (kukoricafosztás vagy tengerihántás).  

A téli takarmánynak is használt kukoricahajat az Alföldön – főleg a Dél-Tiszántúlon – már a 

múlt században használták házi faragású székek ülőkéinek és kezdetleges fekvőhelyeknek 

(dikó, vacok) a befonására. A csuhé lábtörlő, -papucs és -szatyor készítése századunkban, 

főleg az első világháború után terjedt el, és sok szegényparaszti családnak biztosított az 

önellátáson felül szerény téli keresetet. 

 

A kukoricacsőről lefejtett leveleket csomóba kötve a padláson tárolják. Feldolgozás előtt 

langyos vízben áztatják és keskeny csíkokra hasítják, hogy jól lehessen pödörni, illetve fonni. 

A csuhészatyrot szögletes farámán kötik. A rámába vert szögekre erősítik a két tenyér között 

sodrott felvetőszálakat, majd az ugyanígy készülő sodralékot befonják a felvetőszálak közé. A 

szatyor fülét két vagy három sodrott, zsinórból fonják, mint a hajfonatot. Kedvelték a mintás 

és a színezett fonatú csuhészatyrokat. 

 

Régen a kukoricacsuhé megmunkálásának nagy hagyományai voltak. A gyerekek mind 

csuhébabákkal játszottak. Napjainkban a lakások szép díszítője lehet egy-egy csuhéfigura. 

Készítésekor a kukoricacsövet burkoló levél külső részét leszedik és egy belsőbb háncsréteget 

használnak a csuhéfonás alapanyagaként. Ezt beáztatják vízbe, megpuhítják és csíkokra 

tépkedik, ezután pedig kiszárítják. A fonáshoz szükség van formákra, amire ráhajtogatják a 

kiszáradt kukoricaháncsokat.  

 

Gyakran nem csak a csuhét, hanem a tengeri csutkáját is felhasználják egy-egy figura 

elkészítésénél. Manapság szakkörökön tanítják, hogyan kell elkészíteni a különféle tárgyakat 

csuhéból. 

 

A söprűkötés régi háziipari ág. Korábban nyírfa, kökényfa vesszejéből, nádból, söprűfűből 

készítettek söprűket.  
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 Gallyseprű Cirokseprű készítése 

 

FA FELHASZNÁLÁSA  

Igen sok az olyan mesterség, mely fából készít különböző tárgyakat. Ilyen például az ácsoké 

is. Az asztalosi szakma például az ácsmesterségből vált ki. Szintén a fa megmunkálásával 

foglalkoztak az esztergályosok és a bodnárok vagy hordókészítők is. A kocsigyártás késő 

középkori megjelenése óta pedig a bognárok (kerékgyártók) és szekérkészítők is megjelentek 

mind hazánkban, mind Európában. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig szinte minden 

községben találhattunk kerékgyártót. 

Házépítő faragók 

Erdőben gazdag hegyvidékeinken a fa volt az uralkodó építőanyag. A Kárpát-medencében 

kétféle faházat építettek: boronafalú épületet, melyet egymásra fektetett, a sarkokon 

összecsapolt gerendák alkottak, valamint gerendavázas, rovásos vagy zsilipelt falú épületet, 

melyben a gerendák közét vastag deszkákkal töltötték ki.  

Ismeretes, hogy az Alföld a föld- és sárfalú épületek elterjedési területe volt, ám ott is 

készültek oszlopos vázszerkezetű, sövényfalú épületek, és a tetőszerkezet, a födém gerendáit 

– a fűrészelés elterjedése előtt – éppúgy szekercével, bárddal faragták, mint a hegyvidéken. 

Így mehetett át a csak famegmunkálást végző felföldi, erdélyi stb. házépítő specialisták faragó 

megnevezése a túlnyomórészt vert és vályogfalat építő, bár ácsolást is folytató alföldi 

barkácsolókra. Sok faluban az 1910–1920-as évekig xiem volt képesített ácsmester.  

Ezeken a településeken barkácsolók végezték vagy irányították a családtagok és a rokonok 

részvételével is folyó paraszti építkezést. Különösen jelentős a barkácsolók szerepe az alföldi 

tanyák építésében.  
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Kopjafa 

„A monumentálisnak nevezhető faragások első csoportját a temetői fejfa, kapufa és kereszt 

alkotja. Ezek közül az első érdekes, mivel nagyon ősi, feltehetőleg még a honfoglalás előtti 

szokással, a kopjás temetéssel van kapcsolatban. Ez az ősi forma az idők alatt változott, 

kisebb lett, eredeti formáját és jelentését leginkább Székelyföldön őrizte meg. A székely 

kopjafa kivétel nélkül mértani jellegű elemekből összerakott díszítményű oszlop. Jellegzetes 

eleme egy nyolccsúcsú, egyenlő oldalú háromszögekkel határolt buzogányszerű faragvány, 

továbbá egy négyszirmú virágkehelyre emlékeztető elem s ezek változata. A Duna-Tisza 

közén az elemek között a henger és csonka kúp, gömb s ezek kombinált formái a 

gyakoribbak.  

Fakeresztek, különösen palóc földön, Nógrádban vannak szépek, ezek általában barokk 

jellegűek, ami korukra nézve is útmutató. Síri jeleink egyik-másika emberi formára 

emlékeztet és valószínűleg ember formája is volt, de megváltozott a kor szellemével együtt.”  

   

 Csónak alakú fejfák a szatmárcsekei temetőben Kopjafa (Borsodszentgyörgy) 

Asztalos 

Bútorkészítő kézműves mester. Az elsősorban festéssel díszítő asztalosok egyre inkább a 

parasztság igényeinek figyelembevételével készítették késő gótikus, reneszánsz ízlésre valló 

bútoraikat. A mesterek másik rétege (akik intarzia- és faragótechnikát alkalmaztak) a nemesi, 

polgári igényeket kielégítendő barokk, rokokó, klasszicista stílusban, a változó ízléshez 

fokozottabban igazodva tevékenykedtek (műbútorasztalosok).  

A 18–19. sz. fordulóján és az azt követő időszakban különösen a Dunántúlon és a Kisalföldön 

e réteg is részt vett a parasztság lakáskultúrájának alakításában. A 19. sz.-i polgárosodási 

folyamat, a gyári-manufakturális tömegtermelés megindulása azonban e tagozódást 

századunkra erőteljesen elmosta.  
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Némely archaikus vidékeinken a hagyományos festett bútorkészítés sok módosulással ugyan, 

de még századunk első évtizedeiben is folyt. A 19. sz. derekától egyre szaporodott a 

falvakban dolgozó asztalosmesterek száma, akik az épületasztalosmunkák iránti növekvő 

igényeket is kielégítették, míg kisebb városainkban is általánossá vált, hogy erre a feladatra 

különváltak és specializálódtak a műhelyek.  

A faragóácsok a ládákon kívül ágyakat, bölcsőket, asztalokat, tékákat is készítettek ácsolt 

technikával. Másik jelentős mesterséggé alakult ezen bútorok díszítése, festése, akiket 

festőasztalosnak neveztek. 

 

   

 18. századi a tulipános láda Faragott székek 

A régi mívesen faragott bútorok értéke mára felértékelődött, főleg a gyűjtők körében. 

 

Bodnár 

A bodnárok - más kifejezéssel kádárok vagy 

pintérek - fából készített használati tárgyakat, 

főként az úgynevezett "faedényeket" előállító 

mesteremberek voltak. Bodnárok készítettek 

többek között vödröket, KÖPÜLŐKET, 

PUTTONYOKAT, hordókat, KÁDAKAT  és a 

vékát. Az első permetező kannákat is fából 

munkálták ki. 
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A kádármesterség különösen a nagy múltú történeti borvidékek városaiban (Hegyalja, 

Gyöngyös-Eger vidéke, Nyugat-Magyarország, Balaton-Felvidék) virágzott. A paraszti 

kádárok elsősorban magashegyi, erdős területeken dolgoztak. Az udvarhelyszéki kádárok a 

készítendő edény méreteinek megfelelően a fűrésszel földarabolták a fatörzset, majd hasítóvas 

segítségével dongahasábokra hasították. A kiszárított dongákat faragószéken megtisztították, 

vájókéssel domború felületűre faragták. Ezután hosszú kádározó, vagy eresztő gyaluval 

simára gyalulták. Ha a dongák elkészültek, rakóabroncsba kerültek. Mindegyiket külön 

csíptetővel, ráklábbal fogták az első abroncshoz, majd ráhúzták a többi abroncsot is. Az 

abroncs régebben hasított, gyalult mogyoróágból készült. 

 

Bognárok (kerékgyártók)  

A bognár, kerekes vagy kerékgyártó szekerek 

kisipari készítésével foglalkozó kézműves. 

Legrégebbi szekerekkel kapcsolatos szavaink 

a honfoglalás előttiek, török, mongol és iráni 

eredetűek. A szekerekkel kapcsolatos 

korabeli szakkifejezések alapján valószínű, 

hogy a honfoglalás idején már voltak magyar 

kerékgyártók. 

A bognár szerszámai: fejszék, fúrók, vésők, 

fűrészek, vonószék, eszterga, gyaluk, körzők stb. A kocsi kifejlesztése a Kocs községbeli 

magyar bognármesterekhez köthető. A kocsi, hintó készítésében a bognár mellett kovács és 

szatler is részt vett.  

ÁLLATI TERMÉKEK ÉS AZ EZEKRE ÉPÜLŐ MESTERSÉGEK BEMUTATÁSA 

 
A GYAPJÚ FELDOLGOZÁSA  

Az első gyapjúszövetminták Kis-Ázsiából származnak az i. e. 7. évezredtől. A gyapjú 

őshonának Mezopotámiát tartották. A magyarságnak a juh a bolgár-török kor óta kedvelt 

állata. Maga a gyapjú is honfoglalás előtti, ótörök eredetű szó nyelvünkben. 

A Kárpát-medencében a hosszú fürtös, gyapjas rackafélék és a parlagi fajták voltak elterjedve, 

mígnem a juhtartás módjában mélyreható, lényeges változást hozott hazánkban a nyugati 

eredetű merinófélék 18. századi meghonosodása, különösen pedig a 19. század elején ezek 

tömeges elszaporodása. 

Bognár műhely 
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A gyapjúmunka a textilkészítés legrégibb ága, időben megelőzte a len- és kendermunkát, a 

technológiája pedig hatással volt e rostnövények feldolgozására is. A gyapjúmunkának az 

önellátásra törekvő naturális gazdálkodás idején igen jelentős szerepe volt a parasztcsaládok 

gazdálkodásában. 

Gyapjúszőtteseket a régi fajtájú, hosszú, fürtös szőrű juhok (racka) gyapjából készítettek. A 

férfiaknak teljes öltözeteket szőttek ilyen gyapjúfonalból, a nőknek pedig szoknyát, kötényt. 

Ezek mellett lakástextíliát (terítőket, takarókat, szőnyegeket), valamint a gazdaság 

megkívánta zsákokat, tarisznyákat, ponyvákat. Bár a gyapjúszövés régebben - jobban vagy 

kevésbé – az egész Kárpát-medencében elterjedt volt, legjobban az erdélyi magyar 

népcsoportoknál maradt meg, szinte a legutóbbi időkig. 

   

 Gyapjú szövőszék Gyapjúszőttesek 

 

A gyapjú a juhtartás legfőbb haszonvétele. Ahol lehetőség volt rá, a juhnyírást megelőzően a 

birkákat folyó- vagy akár állóvízben megúsztatták, hogy a gyapjúból a zsírt és a piszkot 

lehetőleg kiáztassák. A juhok nyírására általában évente kétszer került sor: május végén, a 

legelőre való kihajtás után, majd július végén, augusztus elején.  

A bárányokat júniusban nyírták. Nagy figyelemmel nyírták a juhokat, vigyázva arra, hogy 

lehetőleg egyenletesen vágják le a gyapjút, ugyanakkor ne sértsék meg az állat bőrét. A nyírás 

akkor érdemelt elismerést, ha a bunda egy darabban maradt meg. 

 

A lenyírt gyapjút – feldolgozás előtt – még további tisztításnak vetették alá. Mosás után 

otthon kötélen vagy nagy, alacsony peremű vesszőkasokban szárították. Teljes kiszáradás 

után a gyapjú fellazítása, szálasítása volt a következő munka. Először kézzel csipkedték, 

szaggatták kis csomócskákra az összetapadt gyapjút, majd fésülték a gerebenen, 

mesteremberek a kézikártolón. Ezáltal a gyapjú laza, szálas, pihés lett. 
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BŐR 

A bőranyagokkal dolgozó mesterségek közül kiemelkedik a szíjgyártóké, már a honfoglalás 

ideje alatt igen jól érthettek őseink a különböző bőr szíjak és övek készítéséhez. Hasonlóan 

régi eredetre tekint vissza a nyeregkészítők mestersége is. Ide sorolhatóak a vargák, akik bőr 

kikészítésével és egyszerűbb lábbelik készítésével foglalkoztak.  

Bőrrel dolgoztak még a tímárok és a szűcsök is. A 13. század végén a magyar tímárok és 

szűcsök munkája külföldön is híres volt, a 14. században pedig népes szűcs céhek alapultak. 

 

Csizmadia 

A csizmadia a kézműves csizmák elkészítésével és javításával foglalkozó szakember. Már a 

török kor előtt is készítettek kifordított varrással lábbeliket. Egészen a múlt század elejéig 

jelen volt ez a varrástípus, sőt a csizmákat szimmetrikus kaptafákra készítették (tehát 

egylábasok voltak). A XX. század elejétől megjelentek a 

kaptafamásoló gépek, amelyekkel olcsón és gyorsan 

lehetett kétlábas kaptafákat is előállítani - ettől kezdve a 

"kétlábas" csizma kezdett elterjedni. 

A csizmadia klasszikus termékei közé tartozik a ványolt 

csizma, a parasztcsizma, a lovaglócsizma, a bilgeri csizma 

és a vadászcsizma. A csizmadia hagyományosan a kész 

bőrtől kezdi a csizma elkészítését. A felsőrészt és az 

"alját" egyaránt el tudja készíteni. 

 Csizma  
Nemezelés 

A nemezelés régi technika, az ázsiai nomád népek találmánya, mely úgyszólván semmi 

eszközt nem igényel. Alapanyaga a gyapjú, melyet nedve, szappanos kézzel sulykolunk. 

Ennek hatására az elemi szálhalmaz összefüggő lappá alakul a fonás és szövés, illetve a 

hurkolás munka folyamatának mellőzésével. Ezt csak a gyapjú szerkezete teszi lehetővé, 

mivel elemi szálai pikkelyes felületükkel e művelet során olyan szorosan összeakadnak, hogy 

többé nem lehet szétválasztani őket. A végtermék a vízálló hőszigetelő gyapjútakaró, 

gyapjúlap, a nemez. 

A nemezelés ismét az érdeklődés középpontjába került a kisiparosok, iparművészek körében. 

Kézműves vásárokon gyakran csodálhatjuk a nemezelés technika termékeit.  
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 Nemez sapka Nemeztáska Szűr oldalról 

SZAPPANFŐZÉS 

Évente általában egyszer került sor a szappanfőzésre. A disznóöléskor szappanba tették a 

bélzsírt, az abalé, abálólé tetején úszó, fel nem használt zsírt, kimaradt belet, a felesleges, 

időben el nem fogyasztott tepertőt.  

A szappanfőzéshez zsírosszódát használtak. Fahamuval, szénsavas kalittal, mésszel, trisóval 

is próbálkoztak, amikor nem lehetett megfelelő szappanfőző szert kapni. Ezekkel a szerekkel 

nem mindig sikerült a szappan, mert nehéz volt vele elég erős lúgot előállítani.  

A szappanfőzés rövid főzési folyamata: Általában egy-két lúgon főtt ki a szappan. Ilyenkor 

levették a tűzről, leöntötték a lúgot alóla, és valami cserépedényben félretették, új lúgot tettek 

fel, visszarakták rá a leszedett szappant. Az első lúggal kb. egy órát főtt a szappan, a 

másodikkal kb. fél órát. A már majdnem kész szappant kisózták, egy jó marék sót tettek bele, 

ez segítette, hogy a szappan jobban elváljék a lúgtól, így fehéredett a szappan színe, finomabb 

lett.  

Voltak olyanok, akik harmadik lúgon is főzték a szappant.  

A szappanfőzés befejeztével a szappant, formába öntötték, darabokra vágták, vagy egészet 

táblában hagyták. A szappant nem csak tisztálkodásra, hanem mosásra és takarítószerként is 

használták. 

 

A szappanfőzésre szakosodott mesterek 

gyertyaöntést is végeztek, aminek alapanyaga a 

faggyú. Napjainkban a szappanfőzés ismét 

népszerűvé vált, ezt tapasztalhatjuk különböző 

vásárok alkalmával, ahol egyre bővül a kínálat, 

több színben, formában és illatban kapható. 

Örömteli, hogy ez a mesterség korunkban újra sikeres vállalkozássá alakul. 
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GYERTYAMÁRTOGATÓK , GYERTYAÖNT ŐK  

A népi világító eszközök sorában fontos helyet szerepe volt a gyertyának, ami több fényt 

adott, mint a pislákoló olajmécses. A gyertya abban az időben igen drága volt, így nem tudta 

teljes egészében kiszorítani az olajmécsest. A gyertya marha- vagy birkafaggyúból, valamint 

viaszból készült. Természetesen házilag is készítettek gyertyát, különösen a szappanfőzéshez 

értő asszonyok, de a pásztorok között is jócskán akadt, aki mesterien művelte a 

gyertyakészítést.  

 

   

 Brunschwygk ábrázolása Gyertyaöntő formák 

 

 

A gyertya készítésének legősibb módja a kézzel való formázás volt. A gyúrással vagy 

melegítéssel meglágyított faggyút a bél köré nyomkodták, majd tenyérrel kisimították.  

Az egyenetlenül rakódott zsiradék miatt ez gyengén pislákolva égett. A későbbi eljárás a 

gyertyamártás; fa, cserép -edénybe mártogatva rakták fel a rétegeket. A gyertyaöntés az 

öntőpadon (bankli) folyt. Ez egy kettős lap, melyen sűrűn kerek lyukakat vágtak a kémcső-

szerű minták megtartására. A belet befűző tűvel áthúzták, ennél fogva vették ki másnap. A 

viaszgyertya öntését másképpen végezték egy oszlop körül forgó fakorongon (ring). Ezen 

egyszerre 26-32 szál gyertya készült, melyet a munka felénél megfordítottak, hogy mindkét 

fele egyforma vastag legyen. A XIX. század elején népszerűvé vált az otthoni gyertyakészítés; 

újságok és kalendáriumok hasábjain útmutatások jelentek meg a jó minőségű faggyúgyertyák 

házi előállításának módjáról. A század végétől már csak a szakrális felhasználású, 

hagyományos eljárással készült gyertyák iránti kereslet tartotta életben a gyertyaöntő 

műhelyeket.  
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Melléklet 

  

Fonalkészítő (Mendel I, 1480) Kötélverő (Mendel I, 1425) 

  

Szövőmester (Mendel I, 1425) Szabó (Mendel I, 1425) 
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Ács (Mendel I, 1454) Kádár (Mendel I, 1425) 

  

Bognár, kerékgyártó (Mendel I, 1425) Asztalos (Mendel I, 1444) 
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Varga (Mendel I, 1426) Tímár (Mendel I, 1440) 

 

A KISMESTERSÉGEK JÖVŐKÉPE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN 

 

A következő fejezetekben összefoglalt tapasztalatokat, véleményeket a kézművesektől, a 

közművelődési szakemberektől, a területen dolgozó gazdasági szakemberektől és 

kutatóktól gyűjtöttük össze. 

A szerkesztők összegző véleményét dőlt betűvel szedtük. 

 

A KÉZMŰVESSÉG JELENKORI ÁLLAPOTA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN 

Alapvető megállapítás, hogy az ezredfordulón a hagyományos tudásanyagú kézművesség az 

egész világon keresi a helyét. A harmadik világ országaiban még mindig ez az iparág a 

gazdaság egyik alappillére, míg a fejlett, gazdaságilag erős országokban a kézművesség 

sokkal, zártabb, exkluzívabb, sokszor valamely ipari húzóágazathoz (pl. gépkocsigyártás), 

luxusiparhoz (pl. divatipar) kapcsolódik. 

Nemzetközi összehasonlításra egy lokális gyűjtés során nem vállalkozhatunk, de nem 

kétséges, hogy a globális problémák nálunk is jelentkeznek.  
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Az összegyűjtött anyagból is kitűnik, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik fő kulturális és 

turisztikai vonzereje éppen abban rejlik, hogy viszonylag nagy számban élnek területén 

hagyományos tudásanyagú kézműves szakmákkal foglalkozó iparosok, népművészek, akik 

kiváló színvonalon készítik termékeiket. 

A megye településeinek nagy része valamilyen módon ki is hangsúlyozza falujában, városában 

élő alkotóinak fontosságát, az ott éltetet hagyományok hatását identitásukra, ugyanakkor ez 

nem feltétlen jár együtt a kézműves valós megbecsülésével, támogatásával. 

Megyénkben, mint azt a bevezető írásokban már említettük, mindig fontos szerepe volt a 

(kis)(mező)városoknak, melyek a terület kézműves iparának is a központját képezték. 

Gyűjtéseink azt bizonyítják, hogy ez a helyzet alig változott, ezeknek a központoknak (pl. 

fazekasság Mezőtúr, szövés-hímzés-csipke Karcag, szűcsmesterség-Kunszentmárton stb.) 

meghatározó szerepe van ma is. A központok biztosíthatják a továbbélést, illetve kisugárzásuk 

révén a kézműves kultúra terjesztését. 

Ugyancsak történeti hátterű, hogy a Nagykunság és a Jászság hagyományainak 

újrafelfedezése nem csupán a folklórelemek újjáéledését biztosítja, hanem a tárgyalkotás 

területén is rendkívül pozitív hatású.  

Ma a tárgyalkotó népművészet megyénkben - éppen ezen jász és kun öntudathoz kapcsolódó 

„mozgalmak” okán -a Jászságban és a Nagykunságban van a legjobb állapotban, a 

legmagasabb szinten, fennmaradása itt biztosítottnak látszik. 

 

A műhelyekben való anyaggyűjtés során a következő témák, problémák kerültek szóba: 

 

• Tömegtermelés negatív hatásai. A nagysorozatú, gyáripari termelés negatív hatása 

nem új keletű, viszont napjainkban a globális kereskedelem felerősítette ezt a hatást, 

hiszen rövid idő alatt, a világ bármely pontjáról olyan mennyiségű, általában olcsó 

árut juttat a vásárló elé, amivel szinte lehetetlen versenyezni. A szabad kereskedelem 

elve nem teszi lehetővé a bejövő áruk mennyisségének csökkentése. 

 

• Az értékesítés problémája. Ma a kézműves termékek a piacon nincsenek szem előtt. 

A vásárlói szokások minden ellenható mozgalom dacára még mindig arra mutatnak, 

hogy szupermarketekben, multinacionális kereskedővállalatok tulajdonában lévő 

áruházakban történik a vásárlások nagyobb hányada.  
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Ezekbe az áruházakba az egyedül vagy pár fős műhelyben dolgozó kézműves 

termékei a jelenlegi feltételek mellett nem tudnak bejutni. Ezzel máris a piac egy 

nagy szelete kiesett, hiszen nagyon sokan csak és kizárólag ilyen helyen vásárolnak.  

Kézműves termékeket árusító boltok léteznek, ilyen jellegű bolthálózat nincs.  

Napjainkban a kézműves termékek eladásának legjellemzőbb helyszíne a piac, a 

különböző ünnepekhez, eseményekhez kötődő vásárok. Itt az árusítást vagy 

viszonteladó, vagy maga a műhely gazdája végzi. 

Mind a boltoknál, mind a vásárokra igaz, hogy a célközönségtől, a szervezéstől 

függően a felkínált áruk minősége igen széles skálán mozog, színvonaluk nagyon 

változó. A boltokra jellemző, hogy csak a városokban életképesek. 

Az utóbbi 3-4 évben a kézművesek egy része már vagy saját internetes oldalán 

keresztül, vagy erre szakosodott keres-kínál portálokon is hirdeti, árusítja portékáit. 

 

• Az oktatás, utánpótlás témája. A hagyományos kézműves szakmák megtartásának 

talán legfontosabb kérdése, hogy van-e aki átveszi a tudást. Fontos megjegyezni, 

hogy itt nem kizárólag a fiatal generációról lehet szó, hiszen az általunk az 

adatbázisba felvett alkotók közül is nem egy felnőttként tanult bele szakmájába. 

Sokan kiemelték azt, hogy a szakképzésbe rengeteg olyan tanuló kerül bele, aki 

kényszerűségből választott szakmát, igazából azt megtanulni nem szeretné, abból 

megélni nem kíván a későbbiekben.  

Többen említették, hogy a képzőhelyek minősége nagyon változó, illetve hogy a 

jelenlegi kondíciók mellett a műhelyek nehezen tudják felvállalni az alapos 

gyakorlati oktatást, mivel anyagilag ráfizetéses lehet. 

 

• Civil szektor. Kézműveseink nagy része tagja népművészeti vagy/és kulturális 

egyesületnek, valamilyen civil szerveződésnek. Belépésük indokaként két elemet 

emeltek ki: érdekképviselet, közös megjelenés lehetősége. Ahol ezek szerveződések 

valóban közösséget fognak össze (pl. Nagykunsági Népművészek Egyesülete, 

Csenged Népművészeti Egyesület), ott valóban képesek érdekképviseletre, közös 

programok szervezésére, pályázatok beadására, ahol a létrehozott civil forma 

igazából csak néhány embert takar, ott névleges a működés. 
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A KÉZMŰVESSÉG JÖVŐKÉPE, A TÁRGYALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET 21. SZÁZADI 

LEHETŐSÉGEI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN 

 

A megye kézművessége és Magyarország kézműves iparának, tárgyalkotó népművészetének 

jövőbeni helyzete nem válaszható külön. Meg van az esély arra, hogy Jász-Nagykun-Szolnok 

megye elsők közt tudja valóban a vidékfejlesztés erős ágává tenni a vidéki, már-már eltűnő 

mesterségek újragondolt felelevenítését, hiszen nagy számban dolgoznak településein 

kiemelkedően jó színvonalon szűcsök, fazekasok, élelmiszertermelők és megannyi más 

mesterség képviselői. 

Ugyancsak nagy potenciált jelenthet, hogy az egyébként is időszerűvé vált organikus alapú 

életmód számos eleme, változata a megyei vidékein jórészt még él, a mindennapi tudás 

szerves része. Ezen ismeretek egyik része az, amit nevezzünk akár kisiparnak, háziiparnak, 

kézművességnek, népművészetnek, vagy bárhogyan, az ember a két kezével elő tud állítani. 

A tudás megőrzésének, illetve a 21. századi életmódba való beépítésnek egyszerre kell alulról 

jövő kezdeményezésekkel megalapozni, illetve a felülről jövő tervekkel, jogi háttérrel azt 

segíteni. Az egyén akarata nélkül nem lehet államilag kijelölt úton elindulni, illetve az egyén 

(műhely) tervei csak úgy lehetnek életképesek, ha azt az állam is támogatja. 

Címszavakban, mely területeken lehet adottságaiból, hagyományaiból adódóan Jász-

Nagykun-Szolnok megyének fejlődést hozó irányokat szabni: 

• Hagyományos állattartó területekre (kiemelten a Nagykunság) jellemző szakmák, 
élelmiszer előállítás, bőrfeldolgozás. 

• A folyókhoz (Tisza, Hármas-Körös) kötődő szakmák.  

• Tanyai életmód tudásanyaga – gazdálkodás, öko-bio élelmiszerek termelése, 
feldolgozása, tanyaturizmus. 

• A népi építészet tudásanyagát őrző szakmák. 

• Hagyományos formákon és díszítményen alapuló, a modern igényeket, lakáskultúrát 
kielégítő tárgyalkotó népművészet-több szakág is. 

• Agyagfeldolgozás, kerámiaművesség-nem csak fazekasárú készítése, hanem 
kályhásság, épületkerámia készítése. 

• Bortermelés (Tiszazug) kiszolgáló szakmái. 

• Új oktatási formák: nem csak szakmunkásvizsga, hanem továbbtanulási lehetőség 
középfokon és felsőfokon a hagyományos mesterségek terén. 

• „Alkalmazott néprajz” Olyan ismeretek felelevenítése és tanítása, amelyek mára 
valóban teljesen eltűntek, csak leírásokból tudunk egykori létükről. 
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SWOT ANALÍZIS  

 
ERŐSSÉG 

 
• meglévő kézműves alkotóházak közösség-

összetartó, formáló szerepe 
• gazdag népművészeti értékek, formavilág  
• térségi identitás jelenléte, térségi szemlélettel való 

azonosulási készség (Jászság, Nagykunság)  
• -civil szervezeti tagsággal érdekképviselet, közös 

megjelenés  
• -magas színvonalú munka 
•  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYENGESÉG 
 
• fiatalok elvándorlása a szegénységben élő 

településekről 
• kiöregedő szakmák 
• a lakosság szűk rétegének jelent megélhetést a 

kézművesség 
• munkanélküliség arányának növekedése 
• mélyszegénység a halmozottan hátrányos 

településeken 
• kevés a felsőfokú képzettségű lakos, gyenge a 

felsőfokú képzés súlya és az innovációs potenciál  
• kedvezőtlen képzettségi, foglalkoztatottsági, magas 

segélyezettségi, munkanélküliségi mutatójú 
térségek, különösen a Tiszántúlon  

• a stratégiai gondolkodás hiánya, gyenge 
forrásabszorbciós és érdekérvényesítő képességű 
térségek  

• a hagyományos tájegységeken belül, tájközi 
viszonylatban és megye határon átívelően még csak 
gyenge és formális az együttműködés. 

 

LEHET ŐSÉG 
 

• a pályázati források optimális és célirányos 
kihasználásával,  

• kedvező kormányzati intézkedések (kézműves 
program, helyi gazdaság fejlesztés 

• új támogatási rendszerek bevezetése 
• adókedvezmények 
• oktatási struktúra fejlesztése 
• új munkahelyek teremtés 
• új kézműves alkotóházat, boltok létesítésnek 

ösztönzése 
• helyi, kistermelői piacok, vásárok létrehozásának 

ösztönzése 
• on-line piacok létrehozása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORLÁT 
 

• a települések hitelképtelensége akadályozni fogja, 
hogy a következő európai uniós költségvetési 
ciklusban pályázzanak  

• a megye belső fejlesztési potenciáljai gyengék, a 
közszféra és a piaci szféra fejlesztései jelentős - 
mértékben függnek a külső forrásoktól  

• megye kettészakadása fokozódik, a Tiszántúl 
további leépülése, szegénység növekedése, térbeli 
továbbterjedése, etnikai konfliktusok fokozódása  

• ágazati és térségi együttműködések híján 
esélytelenné válik a nagyhatékonyságú, valódi 
áttörést eredményező komplex térség- és 
vidékfejlesztési programok megvalósulása  

• az uniós ciklusonként újraépülő terület- és 
vidékfejlesztési intézményi rendszerek nem tudják 
a korábban kiépült rutinokat, felhalmozott 
tapasztalatokat kamatoztatni  

• mobilabb, képzettebb rétegek elvándorlása, 
valamint a kiépült infrastruktúra és intézményi 
kapacitások működési nehézségeinek fokozódása  

• az új finanszírozási környezetben a felsőfokú 
oktatási intézmények ellehetetlenülhetnek, az 
intézmények zsugorodása, megszűnése jelentős 
kumulatív hatással bír (felsőfokú képzettségűek 
elvándorlása, helyi igényes szolgáltatások iránti 
fizetőképes kereslet csökkenése stb.) 

• -a tömegtermelés csökkentheti a keresletet 
• -kézműves bolt hálózat hiánya 
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KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK, TÁMOGATÁSOK 

A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 megalkotásával a magyar kormány alapvető célkitűzése 

a vidéki térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, olyan 

vidékfejlesztési program megvalósításán keresztül, amely az emberek és a közösség értékeire, 

hagyományaira épül, figyelembe veszi a környezet értékeinek megőrzését. Kardinális 

pontként kezeli a vidéki élet megbecsültségét és vonzerejét, a vidéken élők életminőségének 

javítását. 

 

A stratégia fő célcsoportjai: a vidéken élő aktív korosztály, a vidéken élő, illetve vidékre 

visszamenni szándékozó, vagy odaköltözést tervező, vállaló fiatalok, fiatal családok. 

 

Egyéb célcsoportok: 

 

• mezőgazdasági termelők, családi gazdaságok, vállalkozások,  

• erdőgazdaságban, halászatban, vadgazdálkodásban tevékenykedő vállalkozások, 
szervezetek,  

• élelmiszer-feldolgozást végző termelők, vállalkozások,  

• agrár- és élelmiszergazdaságot kiszolgáló ipari, kereskedelmi, szolgáltató 
vállalkozások,  

• az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőit összefogó szövetkezések, integrációs 
szervezetek,  

• vidéki mikro-, kis- és közepes vállalkozások a turizmus, a kézművesség, az ipar, a 
szolgáltatások szektorában,  

• vidéki települési önkormányzatok és társulásaik,  

• vidéki civil szervezetek, helyi együttműködési kezdeményezések,  

• a természet- és környezetvédelmi, vízgazdálkodási feladatokat ellátó szervezetek,  

• az agrár- és élelmiszergazdasági, környezet- és vízügyi szakterületen működő kutató 
intézetek, oktatási-nevelési intézmények,  

• városi fogyasztói közösségek.  
 

A magyar kormány a stratégia célkitűzéseit hét stratégiai területen, nemzeti és térségi 

programokon keresztül kívánja megvalósítani. A helyi gazdaság, vidéki közösség helyi 

gazdaságfejlesztés stratégiai területen belül található a kézműves program, mint ez egyik 

vidékstratégiai nemzeti program.  
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Stratégiai területek és vidékstratégiai nemzeti programok
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HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

 

A vidéki térségek fejlődésének alapja a jól működő helyi gazdasági forma: mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, ipar, kereskedelem, energiatermelés és -ellátás. Ezen területek fejlesztése 

munkahelyet teremthet a helyi közösségek számára. A fenntartható helyi közösség egyik 

alapvető működési elve, a helyi szükségleteket kielégítése, helyi termékek biztosítása a helyi 

fogyasztóknak. Fontos továbbá, a kisméretű, helyi üzleti és ipari tevékenységek, mikro-, kis- 

és középvállalkozások, a helyi értékesítés és feldolgozás egységeinek kiépítése.  

 

Kézműves program 

Mára a kézművesség jelentősen háttérbe szorult, általában jelentős részük hagyományőrző 

jelleggel, alapvetően esztétikai, kulturális örökség értéke miatt működik. A kézműves 

tevékenységeknek azonban számos olyan területe van, amelyek korszerű, innovatív formában 

megújíthatók. Számos kézműves mesterség – pl. asztalos, fazekas, bőr-díszműves – ma is 

fontos használati tárgyakat gyárt, egyedi gyártással, kiváló minőségben, magas esztétikai 

értékkel. A kézműves mesterségek azonban a lakosság csak szűk körének nyújtanak 

megélhetést, a mai ipari tevékenységek kiszorítják ezt a tevékenységkört.  

 

Irányvonalak: 

1. Az egyéni mesterek, a megyei népművészeti egyesületek, a közművelődési 
intézmények szakmai szervezetei, valamint a Hagyományok Háza 
együttműködésében a kézművesség közös jövőképének megalkotása és fejlesztési 
stratégiájának elkészítése.  

2. A kézművesek együttműködésének és piacra jutásának ösztönzése, pl. kézműves 
vásárok, mesterség bemutatók, helyi piacok.  

3. A kézművesség jogi fogalmának megalkotása. 

4. Adókedvezmények biztosítása 

5. Helyi mezőgazdasági, kertészeti termeléssel, helyi feldolgozókkal, falusi turizmussal, 
helyi vendéglátással, helyi szolgáltatásokkal, hogy a termelésből származó 
melléktermékek helyben kerüljenek feldolgozásra, 

6. Magasabb hozzáadott értékű termék helyben történő előállítása.  

7. A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyag-ellátás segítése.  

8. Kézműves tevékenységek fejlesztése, kézműves termékfejlesztés, innováció.  

9. Települési vagy járási kézműves boltok, kézműves alkotóházak létesítésének 
ösztönzése. 
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Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés program 

A helyi élelmiszerellátó rendszerek a termelő és a fogyasztó minél közvetlenebb értékesítési-

fogyasztási kapcsolatára épülnek. A magyar élelmiszertermékek íz- és zamatanyagokban 

gazdagok, jó minőségűek, keresettek mind belföldön, mind külföldön. Az olcsó, gyakran 

minőségileg is kifogásolható külföldi import áru beáramlása a hazai termékek 

visszaszorulását idézi elő. Ezen negatív tendenciák megállítására törekszik a kormány a helyi, 

illetve közvetlen értékesítés, a közvetlen termelői-fogyasztói, város-vidék kapcsolatok 

fejlesztésével, támogatásával. 

 

Irányvonalak: 

 

• A helyi piacokra és értékesítésére vonatkozó speciális jogi szabályozás megalkotása. 

• A kistermelők élelmiszerbiztonsági megfelelésének segítése. 

• A helyi piacokat, helyi értékesítést elősegítése. 

• A helyi piacokra, helyi értékesítésre irányuló kezdeményezések, az ezeket elindító 
helyi együttműködések ösztönzése.  

• Helyi, kistermelői piacok létesítése, fejlesztése.  

• Helyi termékboltok, termékpolcok, helyi vásárok, termékfesztiválok, szabadtéri, 
pavilonos piacok, nyitott gazdaudvarok, közvetlen gazdaságból történő értékesítés, 
egyéb alternatív értékesítési helyszínek (települési közterek, nagyobb terek, 
parkolók, sétálóutcák, kihasználatlan épületek) fejlesztése. 

• A termelő és a fogyasztó közvetlen kapcsolatának kialakítását elősegítő civil 
kezdeményezések támogatása, termelői-fogyasztói közösségek, mozgalmak 
létrehozásának, működésének ösztönzése, támogatása. 

• A helyi, tájjellegű specialitások, termékek, hungarikumok márkázásának, 
védjegyrendszerének kialakítása, a HÍR (Hagyományok Ízek Régiók) program 
további bővítése.  

• Szervezett, nyomon követhető, a helyi rendszereket ernyőszerűen összefogó országos 
termelési, feldolgozási, logisztikai, értékesítési rendszer(ek) kiépítésének elősegítése.  

• A termelői piacokon tapasztalható illegális kereskedelem elleni fellépés.  

• A helyi termékeket támogató tudatos vásárlással kapcsolatos szemléletformálás, 
széleskörű kampány indítása erre vonatkozóan.  

• Az on-line értékesítés (on-line piacterek), értékesítési rendszerek működésének 
elősegítése.  

  



  73 
 

HUMÁN TŐKE FEJLESZTÉSE, OKTATÁS 

 

A mai ipari tevékenységek lényegesen háttérbe szorítják a kézműves mesterség térhódítását, 

lényegében csak egy szűk körnek nyújtanak megélhetést. 

 

A fiatalok közül kevesen választják ezeket a mesterségeket, a képzés jelenleg kevésbé 

megoldott, a kézműves társadalom jelentősen elöregszik. Ha a kedvezőtlen folyamatokat nem 

állítjuk meg, az idős mesterek eltávozásával kihal a hagyományokat ápoló hazai 

kézművesség. Arra kell törekedni, hogy a hagyományos mesterségek fennmaradását, a 

szakmai tudás továbbadását biztosítsuk. 

 

A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 egyik fő nemzeti és térségi programja a kézműves 

program.  

Fő prioritásai: 

• A kézművesség gyakorlati képzésének, műhelyeinek országos szintű kiépítése, 

szakmai képzés, ismeretterjesztés a díszítő motívumkinccsel, azok eredetével, az 

anyaghasználattal, stb. kapcsolatban.  

• Szakképzési, oktatási háttér kiépítése, fennállásának biztosítása. 

• Megyei és helyi népművészeti egyesületek, alkotó közösségek működésének, 

valamint a közművelődési intézmények ezirányú tevékenységének ösztönzése, 

támogatása.  

 

A közoktatásban zajló változások a felsőoktatási struktúra minél hamarabb történő 

megerősítését és megújítását szorgalmazzák. Jász-Nagykun-Szolnok megye nagy múltú 

kultúrájának fontos alappillére a hagyományőrzés, az értékek ápolása. Egyre nagyobb az 

igény a helyi népi kézművesség megismerése, elsajátítása, így szükségessé válhat a megyében 

egy olyan alap, közép-és felsőfokú tanulmányokra épülő képzési portfólió összeállítása, mely 

új, innovatív technikákra alapoz, de kardinálisan a hagyományos kézműves technikák 

ismeretére és megőrzésére törekszik. Fontos, hogy a képzések megőrizzék múlt és jelen 

folytonosságát, a képzéseken résztvevők a hagyományok ismeretével, tiszteletével, ám azokat 

megújítva és a 21. századi kézművességet újrateremtve tudjak alkotni. A gyakorlatorientált, 

művészközpontú képzésnek köszönhetően jártasak legyenek a különböző anyagok és 

technikák alkalmazásában, miközben megteremthetik kreatív egyéni, sajátos tárgyi világukat.  
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Különböző specializációkat érdemes létrehozni, hogy a szakmai értékrend, szakmai 

ismeretanyag és az alkotói módszerek átadásával megtanítsák a leendő hallgatókat a saját 

gondolkodásuk hatékony működtetésére, tárgyak létrehozására, amelyek tükrözik alkotó 

személyiségüket. 

 

Jelenleg több helyen is zajlik kézműves képzés az országban (pl. Budapesti Kommunikációs 

és Üzleti Főiskola - kézműves alapszak, Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- 

és Sporttudományi Kar - kézműves alapszak, Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és 

Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája – kerámia szak, 

bútorműves szak, stb). 

 

Népi kézműves képzés az OKJ képzések listáján is szerepel. 

 

Általános adatok: 

 

Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves 

A szakképesítés OKJ száma: 31 215 02 0000 00 00 

A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után) 

Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció 

 

Munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 

Kialakítja kézműves szakmai arculatát 

Munkavégzéshez kialakítja műhelyét, bemutatótermét és folyamatosan karbantartja 

Felveszi a megrendelést, vagy saját örömére alkot 

A késztermékeket eladásra előkészíti 

Raktározza az alapanyagot, a félkész terméket és a készárut 

Értékesíti a kész kézműves terméket 

Adminisztratív tevékenységet végez 

Az elágazásnak megfelelő népi kézműves terméket elkészíti 
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Résszakképesítések: 

 

• Kosárfonó 

• Csipkekészítő 

• Fajátékkészítő 

• Faműves 

• Fazekas 

• Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő 

• Kézi és gépi hímző 

• Kosárfonó és fonottbútor-készítő 

• Szőnyegszövő 

• Takács 

• Nemezkészítő 

• Népi bőrműves 

 

Az kézművességgel foglalkozó oktatási intézmények tapasztalataira, a már működő és 

akkreditált alapszakok és OKJ szakképesítés tematikáját támaszkodva mindenképp fontos 

lenne egy megyei oktatási bázis létrehozására. 

EGYÉB FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK  

 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok megye halmozottan hátrányos és hátrányos térségeinek az ott élő 

tartósan munkanélküli emberek munkaerőpiacra való visszasegítését célozva, a térség 

fenntartható fejlődésének szempontjait szem előtt tartva, olyan pályázati lehetőséget javasolt 

kihasználni, melyek segítségével: 

• be tudnak kapcsolódni a falusi turizmus- és a kézműves programokba,  

• be tudnak kapcsolódni az ország gazdasági vérkeringésébe,  

• helyi szinten munkahelyeket tudnak teremteni,  

• meg tudják állítani, meg tudják fordítani az elvándorlást. 
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Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma 

népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az 

életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi 

szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján 

növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények. 

 

A felzárkózás politika az új stratégiai és kormányzati keretek adta átfogó megközelítésmód, 

amely a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kezeli az ország 

társadalmi kohézió szempontjából meghatározó szociális problémáit, ezzel járul hozzá az 

ország társadalmi és gazdasági versenyképességének erősítéséhez.  

 

A felzárkózás politika egyik fontos célja, hogy: 

 

• csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya, 

• csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek.  

 

A célok elérésében – a társadalmi problémák legfontosabb jellemzőit tekintve – az alábbi 

horizontálisan érvényesítendő célkitűzéseket tartjuk meghatározónak:  

 

1. tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek javítása;  

2. a roma nők iskolai és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése;  

3. a hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, a területi hátrányokból 

származó társadalmi hátrányok mérséklése.  

4. A romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése az intézményekben és a 

közösségekben 

 

SZEREPVÁLLALÁS A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK MUNKAERŐPIACI-
TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁBAN 

 

A fogyatékosságról, megváltozott munkaképességről való gondolkodásban az utóbbi években 

jelentős szemléletbeli változások következtek be. A jogszabályok célja a megmaradt, 

fejleszthető képességekre épülő foglalkoztatás központú rehabilitáció elősegítése, társadalmi 

integráció illetve a célcsoportba tartozók foglalkoztatásának elősegítése.  
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Az új szemlélet, minősítési rendszer középpontjában már nem a károsodás, munkaképesség 

csökkenés mértéke, az elveszett képességek állnak, hanem sokkal inkább az egyén 

megmaradt, fejleszthető képességeire, a szakmai munkaképességre, a rehabilitációs, 

foglalkoztatási esélyekre fókuszálnak, illetve a minősítési eljárásban az egyén szociális 

helyzetét és személyes életviszonyait és egyéb társadalmi körülményeket (pl. munkaerő-piaci 

helyzet) is figyelembe veszik.  

 

• esélyegyenlőségi szabályok, esélyegyenlőséget biztosító feltételek megfogalmazását,  

• fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést, 

• tanulást segítő eszközök kölcsönzését, 

• együttműködést segítő szolgálatokkal pl.: támogató szolgálatok, 

• diáksegítői kör megszervezését,  

• életvezetési, mentálhigiénés központ működtetését. 

• rugalmas munkaidő, 

• megfelelő munkakör kialakítását,  

• megfelelő, fogyatékossághoz, megváltozott munkaképességhez igazodó 

munkaeszközök biztosítását, 

• megfelelő, fogyatékossághoz, megváltozott munkaképességhez igazodó 

munkafeltételek, munkakörülmények kialakítását, akadálymentesítést, 

• munkahelyi betanulás segítését, mentor, patrónus- rendszer működtetését, 

• munkatársak érzékenyítését, felkészítését, 

• esélyegyenlőségi terv aktualizálását. 

 

A pályázati források optimális és célirányos kihasználásával, a Nemzeti Vidékstratégiai 2012-

2020 kézműves programjának prioritásait szem előtt tartva sikeres fejlesztés, előrejutás érhető 

el megyei szinten. 
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VIDÉKI KÉZM ŰVESSÉG NÉPI KISMESTERSÉGEK MŰVELŐI  
JÁSZ – NAGYKUN - SZOLNOK MEGYÉBEN 
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ANTAL BORBÁLA 
SZALMAFONÓ,  

NÉPI JÁTÉK ÉS KISMESTERSÉG SZAKOKTATÓ 

5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 15-17. I/16. 
(56) 374 715 
(30) 539 25 82 
borkarp@hotmail.com 
www.anbo-2009.lapunk.hu 

A népi hagyományok iránti érdeklődésemet 
családomnak, illetve szülőfalumnak, Kétpónak 
köszönhetem. A szalmafonással 1991-ben ismerkedtem 
meg, ekkor kerültem a szalmafonók „nagy csapatába”. 
Éveken át táborokban, kézműves foglalkozásokon, 

játszóházakban tanítottam és tanultam a szalmával való munkát, a természetes anyagok 
hasznosítását és persze azok szeretetét. Felsőfokú kézműves szakoktatói és népi játszóház 
vezetői vizsgámat Békéscsabán tettem le. 

Az ország számos pontján (Szolnok, Tihany, Kecskemét, Kapolcs, Törökszentmiklós, 
Zengővárkony stb.) kiállították már munkáimat. Tíz társammal együtt részt vettem a 
Szalmabábuk lázadása című játékfilm elkészítésében is. 

A megye népi kismesterségeinek bemutatásához, ápolásához játszóházak vezetésével, 
tanfolyamok szervezésével illetve kézműves társaimmal közös kiállításokkal járulok hozzá. 
Alapító tagja vagyok a két éve alakult szolnoki St Lucia Kézműves Céh és Népi 
Iparművészeti Egyesületnek. 

Az alkotás mindig kikapcsolt, örömmel tölt el és élményt ad. 
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BALOGH KÁROLYNÉ 
SZALMAFONÓ 

 
5310 Kisújszállás, Pólya u. 5. 
(30) 210 69 61 

Kisújszálláson már gyermekkoromban megszerettem a 
szalmából, vesszőből, gyékényből készült tárgyakat. 
Édesapám ügyes kezű ember lévén sok használati 
tárgyunkat el tudta készíteni ezekből az anyagokból. A 
szülői házban megtanult dísztárgyak, apróbb 
ajándéktárgyak készítése képezik tudásom alapját ma is. 

1991-ben Törökszentmiklóson egy pályázatra beadtam 
néhány szalmatárgyamat. Ettől az évtől kezdve folyamatosan jártam szervezett táborokba, 
találkoztam hasonló érdeklődésű emberekkel, ötleteket adtak, s tőlük új mintákat, formákat 
lestem el. Sokat tanultam az erdélyi szalmatárgy-készítőktől is. A szalmások csoportja idővel 
remek, vidám és lelkes társasággá formálódott. 

2007-ben több társammal együtt létrehoztuk a Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága 
Egyesületet. Munkáink állandó kiállítás keretében megtekinthetők Kisújszálláson. 

 

,  
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BARTHA ANDRÁS 
FAMŰVES, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 

5300 Karcag, Szondi u. 19. 

0659/313 605; 0630/343 17 48 

1952-ben születtem. Esztergályos tanulóként kezdtem a 
pályafutásomat. 30 éve dolgozom a fafaragó szakmában. 
Az elkészült fa eszközök, használati tárgyak (gyermek 
járóka, szekrény, krumplitörő, fejfa, stb.) kiegészítőit 
(láb, állvány, pipacsszár, stb.) saját kezűleg esztergálom. 
Jelentős zsűrizett munkával rendelkezem. Néhány 
népművészeti kiállításon (Szolnok, Szombathely, 
Csíkszentkirály-Erdély, Krasznahorka-Szlovákia) nívó 
díjat kaptak. 

 Az erős magyarság tudatomnak köszönhetően hivatásos magyar nóta énekesként is 
tevékenykedek. 
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BENCSIK MÁRTA  
SZALMAFONÓ-ÉS CSUHÉFONÓ, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 

5451 Öcsöd, Lenin u. 3. 
+36 56 816 008 
+36 70 213 16 98 
bemar@freemail.hu 

A kézművesség szeretetét a szülői házból örököltem. 
Szüleim sokat kézműveskedtek, így nekünk 
gyermekként természetes volt a kezünkbe kerülő 
anyagok formálhatósága, fonhatósága. 

Az első munkahelyem a Békésszentandrási 
Szőnyegszövőben volt 18 évig. Kézi csomózású 
perzsaszőnyeget szőttem. Közben édesanyámmal 
koszorúkat köztük szalmakoszorúkat kötöttünk. Ez volt 
az első alkalom, hogy a szalma megmunkálásával kapcsolatba kerültem. 1995-től 
Békéscsabán folytattam tanulmányaimat. Szakvégzettséget szereztem kosárfonó, szövő 
szakmából. Játszóház vezetői és középfokú közművelődés szervező szakmákból. Nem csak 
művelem a felsorolt szakmákat, de oktatom is.  

2004-ben szalmafonó Népi Iparművész címet nyertem. Számos pályázaton díjazták 
munkáimat. Mint oktató, tíz éve oktatom a szalma- és csuhéfonás fortélyait Békéscsabán. 
Tanítottam nyári táborokban az ország különböző helyein, sőt külföldön is. A következő 
években szívesen fogadnám idehaza a látogatókat és tanulni vágyókat, a népi kézművesség 
szépsége iránt érdeklődőket. 

 



86 
 

 

 

 

 

 



  87 
 

BERECZKI MIHÁLY  
KOSÁRFONÓ 

 

5092 Tiszavárkony, Endre király u. 107. 
(56) 436 040 

Mezőberényben születtem 1931-ben. 
Gyermekkoromban, legénykoromban sok mindent 
megtanultam a kosárkészítésről, a vessző használatáról. 

Szüleim is jól értettek a szakmához. Amikor Tiszavárkonyba kerültem, a Tisza árterében még 
sokan gyűjtötték a vesszőt, sokan értettek annak feldolgozásához. Mára helyben szinte 
egyedül maradtam ezzel a tudással. 

A katonaság után kezdtem önállóan dolgozni. Használok hántolatlan, zöld vesszőt, illetve 
hántolt, főzött vesszőt is. Leginkább használati tárgyakat készítek. Fontos, hogy praktikus, 
tartós, egyszerű, de míves kivitelű munkákat adjak ki a kezemből. A tiszavárkonyi 
Népművészeti Alkotóházban alkalmanként gyermekeket is oktatok. 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

  

  



  89 
 

BÚSI ÁGNES  
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

  
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 16. I/1. 
(20)-935-8057 
 
1971-ben születtem Mezőtúron. Az általános iskolai 
tanulmányaim után szakmunkás tanuló lettem. 1988-ban 
végeztem el a fazekas szakmát, majd a Túri Fazekas 
Kft-nél kezdtem dolgozni. 1992-től édesapámmal (Búsi 
Lajos - Népművészet mestere) együtt az otthoni 
műhelyünkben közösen folyatjuk az alkotást. A 
manufakturális munka, az egyedség, a szín és 
formavilág tökéletes harmóniája a családi műhely 
legfőbb ereje! 
  
Elismeréseim, kitüntetéseim:  
  
Népi Iparművész cím (1991)  
V. Alföldi Fazekas Triennálé (Karcag) III. helyezés (1991) 
VI. Alföldi Fazekas Triennálé (Karcag) III. helyezés (1994) 
Fazekasnak a „Badár Nyomdokaim” című pályázat III. helyezés (1995) 
XIII. Országos Fazekas pályázat (Kecskemét) különdíj (1996) 
VII. Alföldi Fazekas Triennálé (Mezőtúr) I. helyezés (1997) 
XIII. Országos Fazekas pályázat (Kecskemét) II. helyezés (1999) 
XV. Országos Fazekas pályázat (Kecskemét) különdíj (2002) 
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BÚSI JÓZSEF, NEJE BÚSI JÓZSEFNÉ ANNA  
ÉS FIUK BÚSI PÉTER 

FAZEKASOK 

fazekasok 

5400 Mezőtúr, Tulipán út 12. 
+36 30/206-89-85 
info@mestersegekboltja.hu 
www.mestersegekboltja.hu  
 

 

Búsi József 
1954-ben születettem, iparos családból származom. Nagyszüleim és nagybátyjám fazekasként 
dolgoztak és élték mindennapjaikat. Először a fa közelsége csábított, végül a fazekas szakma 
elsajátítása mellett döntöttem. Ifjú inasként az akkori Fazekas Szövetkezetnél tanultam, majd 
a tanuló éveket követően, korongosként kezdtem dolgozni. A szövetkezet és az ottani 
dolgozók világszerte híresek voltak a gyönyörű kerámiáikról. A '90-es évek elején eljöttem a 
szervezettől. Pár évig egy vállalkozónak korongoztam a saját műhelyünkben, majd a '90-es 
évek közepétől mai napig is a nejemmel, később a fiammal együtt készítjük az egyedi 
díszítésű tárgyainkat. 
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Búsi Józsefné Anna 
1960-ban születettem. Gyermekként fodrász szeretettem volna lenni, ám az élet úgy hozta, 
hogy fiatalon áruhordóként a Fazekas Szövetkezetnél tudtam elhelyezkedni A szervezők 
felfigyeltek a kézügyességemre, az egyedi, hobby díszítéseimre, majd ilyen munkakörben 
foglalkoztattak tovább. A '90-es évek elején eljöttem a Fazekas Szövetkezettől és azóta is a 
saját vállalkozásunkban tevékenykedek. 

 

 

 

 



  93 
 

Búsi Péter 
1986-ban születtem. Jelenleg tanulom és próbálom elsajátítani a fazekas szakma minden 
csínját-bínját. Szüleim mellett „nőttem fel a műhelyben” / még a délutáni házidolgozatot is ott 
írtam kisiskolásként ☺/, így már gyermekkorom óta a kézművesek mindennapjait élem, 
minden szépségével és problémáival. 
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BÚSI LAJOS 
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ,  
A NÉPMŰVÉSZET MESTERE 

 
5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 29. 
Tel.: 56/ 352-561 
 
1941. augusztus 17-én születettem Mezőtúron. A 
fazekasságot falubeli mestereimtől: id. Lévai Alberttől 
és Boross Gézától tanultam. Munkáimban a mezőtúri 
szín- és formavilágot igyekszem ötvözni a gömöri 
fazekasság stílusjegyeivel. A díszítéssel, a máz színével a harmóniára törekszem, technikailag 
a hagyományosan magas színvonalú túri fazekas munkákat tekintem példának. A külső 
megjelenés mellett igen fontosnak tartom az edények praktikumát, használhatóságát. 
Lányommal több, mint tíz éve a saját családi műhelyünkben dolgozunk. Kerámiáink az elmúlt 
évtizedekben az ország és Európa számos pontjára eljutottak, kiállításokon sikeresen 
szerepeltek.  
 
Saját kiállításaim: Budapest 1978, Gyula 1980, Szolnok 1981 és 1982, Szentendre 1982, 
Mezőtúr 1982, Balatonfüred 1983, Cegléd 1984, Túrkeve, Zalaegerszeg 1985, 
Kunszentmárton 1985, Tiszafüred 1986, Gyomaendrőd 1995, Mezőtúr 2003.  
1967-ben Népi Iparművész lettem. A NIT zsűrizéseken kb.40-50 db zsűriszámot kaptam 
Néhány alkotásomat gyűjteményeknek, intézményeknek adományoztam, (országos-és megyei 
múzeumoknak, valamint a NIT gyűjteménynek).  
 
Pályázatokon elért eredményeim: Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályázat 1967 – fődíj; 
Gerencsér Sebestyén Emlékdíj 1967; III. Országos Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályázat 
1970, 2. díj; IV. Országos Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályázat 1970, 2. díj; VI. Országos 
Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályázat 1975, Gerencsér Sebestyén Díj; Alföldi Fazekas 
Triennálé 1979, 2. díj; VIII. Országos Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályázat 1981. 1. díj; IX. 
Országos Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályázat 1984, 2. díj; Alföldi Fazekas Triennálé 1985, 
2. díj. 1984-ben megkaptam a Népművészet Mestere címet. 
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CHLUMETZKY ILDIKÓ  
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 
5000 Szolnok, Sziget u. 3. 
06-20/ 391-8532 
ildiko@chlumetczky.hu 
www.chlumetzky.hu 
 
A mezőtúri indíttatás a legutóbbi időkig érezteti hatását 
stílusomon: az edényformák, a színek alkalmazásának 
módja, melyek a hagyományos túri fazekasságban 
gyökereznek. Kedvelem az öblös, hasas, mezőtúri 
formákat és a meleg ragyogó színeket, melyek szintén 
sok szállal kötődnek a régihez. Általában arra törekszem, 
hogy edényeim a modern háztartásban is használhatók 
legyenek. A mezőtúrin kívül erős hatással volt rám a 
gömöri és a csákvári kerámia is. Általában közel állnak 

hozzám műhelyektől, központoktól függetlenül azok a kerámiaformák, amelyek valamilyen 
módon a mai ember igényeihez, szükségleteihez igazíthatók. 
A fazekasság alapjait Mezőtúron sajátítottam el Búsi Lajos és Gonda István tanítványaként az 
1970-es években, abban az időben, amikor sok tehetséges fiatal kezén valósággal újjászületett 
a túri kerámia, s amikor mondhatjuk, hogy igazi alkotóműhely alakult ki a nagy 
hagyományokkal rendelkező alföldi fazekasközpontban. 
Szülővárosomban, Szolnokon telepedtem le, itt nyitottam fazekasműhelyt, s azóta is itt 
dolgozom. 
 
Műveimet külföldön is jegyzik, nevem bekerült a Modern Kerámia Mesterei c. 1984-ben 
Faenában megjelent katalógusba, s néhány kerámiám szerepel az Olaszország, Castelli, 
Instituto statale D’ Arte állandó kiállításán is. Munkáim múzeumi gyűjteményekbe is 
bekerültek, s a szolnoki, pécsi múzeumokban és a budapesti Népi Iparművészeti Tanácsnál 
vannak munkáim. 
 

 



  97 
 

 

 

 

 

 



98 
 

CZUPP PÁL 
FAFARAGÓ 

 
5340 Kunhegyes, Arany János utca 69. 
(06 59) 326-067 
czuppali@citromail.hu 

1956-ban születtem Kunhegyesen. 1990-ben kezdtem 
foglalkozni a fafaragással autodidakta módon. 85 
kiállításon vettem részt, ebből 29-en önálló munkáimat 
mutathattam be. 2008-ban saját ötletből létrehoztam a 
„Kunsági Kiállítóház” fafaragó galériát, melyben több 
mint, 2000 néprajzi tárgy (magángyűjteményem) és 210 
fafaragás található. 

Elismeréseim, kitüntetéseim:  

1. „Pro Urbe Kunhegyes” kitüntető díj (2001), 
2.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat alkotói díja (2004)  
3. Veszprémi Privát Galéria különdíja (2004)  
4. XXX. „Száz Jászol” Nemzetközi Kiállítás (Róma) Diploma (2005)  
5. Village Ökoturisztikai Védjegy (2007)  
6. Népi Iparművész cím (2007)  
7. „Kunhegyes Város Kultúrájáért” kitüntető díj (2008)  
8. „Az év turisztikai szolgáltatója a Tisza-tavi régióban” díj (2008,2010) 
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CSALA MIHÁLY ÉS  
CSALA MIHÁLYNÉ (NAGY MÁRIA) 
HÁZI SAJT, TEJFÖL, TÚRÓKÉSZÍTŐK 

  
5400 Mezőtúr, Megyeri út 33. 
(56)-353-206 
e-mail: ceesem@freemail.hu 

  
Csala Mihályné: 1962-ben születtem, tanyasi szülők gyermekeként. A tanyasi élet, a jószágok 
nevelése, eladása hozta a családunknak a megélhetést. Kereskedelmi szakmunkás iskolában 
tanultam, majd a mezőtúri ÁFÉSZ-nél helyezkedtem el.  
Csala Mihály: 1960-ban születtem Mezőtúron. Asztalosként tanultam, majd a rendszerváltás 
után mentőztem. A családalapítás után a nejem együtt tovább folytattuk az állattartást. 1995 
óta nevelünk szarvasmarhát. A tejet friss tejként ill. tejfölként, sajtként, túró formájában 
értékesítjük. Folyamatosan fejlesztjük a sajtjaink ízvilágát. Gyakran járunk rendezvényekre és 
helyi „Túri Piacra”. Gyermekeink szívesen segítenek ezekben a munkákban. Mezőgazdasági 
jellegű iskolát végeznek, végeztek, a szakmai oldalt ők képviselik.  
  
Elismeréseink: Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál gomolya jellegű paprikás 
tehén sajt kategóriában II. helyezés, paprikás házi sajt kategóriában III. helyezés.  
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CSÁKVÁRI JÁNOS ÉS CSALÁDJA 
ŐSTERMELŐ, KISTERMELŐ,  

MANGALICA-, MAGYAR SZÜRKE MARHA- ÉS 

JUHTARTÓ, CSÁRDATULAJDONOS 

 
Mezőtúr, Szanda zug (állattartó telepek) 
06-30-655-0857, 06-30-555-7780 
info@birkacsarda.com,  
www.birkacsarda.com 
 
Szakmai bemutatkozás:  
Székesfehérváron születtem 1957-ben és a mellette lévő 
kis faluban Sárkeszin nevelkedtem. A székesfehérvári 
mezőgazdasági szakközépiskola után Keszthelyen 
végeztem el az agrártudományi egyetemet. 
Tanulmányaim befejezése után kerültem az Alföldre, és 
azóta is itt élek családommal és gazdálkodom. Először 
hobbinak indult az őshonos állatok tartása, néhány magyar merinó juhval, szőke mangalicával 
és pár magyar szürke üszővel. Ma már komoly állománnyal rendelkezik családunk (300 
anyajuh, 20 mangalica koca, 40 szürke marha tehén, és szaporulatuk). Az állatokat 
lehetőségeinkhez mérten szabadon tartjuk. A juhok és a marhák tavasztól őszig legelnek a 
Mezőtúr határában lévő Szanda zugi legelőkön, téli időszakban pedig a legelőkről lekerülő 
szénát, lucernát kapják. A mangalicák a gazdaságunkban megtermelt abraktakarmányt és sok 
jó zöldtakarmányt kapnak. Nagy kifutójuknak köszönhetően, egész évben szabadon élnek. 
Ezek az állatok a leírt körülmények miatt sokkal lassabban növekednek, később érik el a 
vágásérett kort, viszont sokkal egészségesebb húst adnak, mint az intenzíven tartott társaik. 
 
Családunk 2007-ben megvásárolta a Békés megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye határában 
lévő Nagylaposi Birkacsárdát, azzal a céllal, hogy a magunk termelte kiváló minőségű 
alapanyagot helyben feldolgozva értékesítsük. Konyhánkon nem csak a hús, hanem a 
zöldségfélék, gyümölcsök, tejtermékek, tésztafélék, savanyúságok is környékből származnak. 
Amit csak tudunk, helyben szerzünk be, ezzel segítve a többi helyi kistermelőt.  
 
Októbertől február végéig készítünk mangalicából és szürke marhából füstölt árukat és egyéb 
finomságokat: szárazkolbászt, szalonnákat, hurkát, kenőmájast, tepertőt, disznósajtot; 
pecsenyét és disznótorost sütünk. Ezek a hideg hónapok a disznóvágásról szólnak… 
 
Amint beköszönt a tavasz és kivirágzanak a fák, mi már készítjük a bodzaitalt, és az 
akácvirágos palacsintát. Húsvétra bárány kerül a tányérra. Zsenge csalánból készül leves. 
Majd sorban jönnek a gyümölcsök: eper, cseresznye, meggy, sárgabarack, őszibarack, 
málna…. könnyű desszerteket készítünk belőlük, és sokat megőrzünk télre is lekvár 
formájában. Uborkát kovászolunk. Péntekenként frissen fogott körösi halból készül az ebéd, 
abból, ami a halászok hálójába akad (szürke harcsa, süllő, balin, nyurgaponty, törpeharcsa). 
 
Ősszel birsalmából sajt lesz, sütőtökből krémleves, Márton-napon libamáj kerül zsírjában kis 
dunsztosüvegekbe. 
 
Abból főzünk, amink van, ami adott évszakban megterem… Mint régen szüleink idejében… 
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CSENDESNÉ DOLINAY MARGIT 
PÉKMESTER, PÉK HAGYOMÁNYŐRZŐ,  

HÍMZŐ, MOTÍVUMTERVEZŐ 

 

5052 Újszász, Kastély út 16/A. 

(30)-488-4106 

e-mail: newbaker@freemail.hu 

web: http://www.pekes1erdekes.eoldal.hu/ 

 

 

 

 

Rövid életrajz: 

1965-1968 Pék Szakmunkásképzés, Budapest Pesti Barnabás Szakképző Iskola 
1968-1972 Édes és Sütőipari Technikus 
1985-1986 Államigazgatási Főiskola (előadói képzés) 
1968-1969 Pestmegyei Sütőipari Vállalat szakmunkás 
1969-1985 Fővárosi Sütőipari Vállalat (Százados út) Pék, Művezető, Üzemvezető, 
Laborvezető-higiénikus beosztás 
1986-1990 Pék kisiparos 
1990-1991 Backaldrin üzletkötő, Szaktanácsadó 
1991-1992 „Príma Pék” üzemvezető, az üzem és üzletlánc alapítója 
1992-1995 Pest megyei Sütőipari RT. Budaörs gyáregység igazgató helyettes 
2002-jelenleg is BIO-PACK Kft. Kalocsa  Üzletkötő, szaktanácsadó 
2012- Pék gyakorlati oktató 
2000-től Magyar Pékek Fejedelmi Rendje alapító tagja 
2005-2013 Magyar Pékek Fejedelmi Rendje Észak-alföldi Területi Csoport Vezetője 
2010-től Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparkamara delegáltja, vizsgabizottsági tag 
2012-től Vidékfejlesztési Minisztérium EOQ MNB Európai Minőségügyi Szervezet, 
Hagyományos Élelmiszer Munkacsoport tagja 
 

Elismeréseim, kitüntetéseim: A és B kategóriás hímzés, Nagyírásos „Úrasztal terítő” szett- 

országos III. helyezett (2006), „Magyar Kézműves remek” díjazott (2010), saját készítésű jász 

papucs, tarisznya, terítő – „Magyar Kézműves Remek” (2012), hagyományőrző termékeim 

HÍR (hagyományok, ízek, régiók) termékek. 
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CSEH MAGI  
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ,  

A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE 

 
5400 Mezőtúr, II. út 7. 
56/ 351-371; 06 20 529 67 83 
www.magi.try.hu 
 
Érettségi után a mezőtúri Fazekas Szövetkezetbe 
jelentkeztem tanulónak. Oktatóm Tóth Géza volt. 2 évi 
szakmunka után Budapestre költöztem tanulási 
szándékkal. A főiskola ugyan nem sikerült, de 
rengeteget tanultam a megélhetésem során. Végigjártam 
az összes létező magyar fazekas központot. Kallós 
Zoltántól kaptam segítséget Erdélyben. 1993-tól újra 
Mezőtúron élek és dolgozom. 
A talpon maradás érdekében keményen kell dolgoznom. 
 
Terveim szerint, egy kis magán kiállítási teremmel szeretném a műhelyem, valamint új forma 
és színvilág felé is kacsingatok. 
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DERECSKEI MAGDOLNA 
FAZEKAS 

 
Mezőtúr, Sugár út 28. (Badár-ház) 
06 20/ 317 8534 
derecskeimagdi@gmail.com; 
http://portfotolio.net/derecskeimagdolna 
 
Főleg népi cserépedényeket, használati tárgyakat és 
dísztárgyakat készítek. Igyekszem a mezőtúri 
kerámiahagyományokat követve praktikus és szép 
edényeket előállítani. 
A Mezőtúri Fazekas Szövetkezetében tanultam, illetve 
2002-ig ott is dolgoztam.  
2001-ben elvállaltam a Badár Emlékház és Műhely 
gondnoki feladatait, jelenleg is ott lakom és dolgozom. 
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FARKAS ISTVÁNNÉ 
CSUHÉFONÓ, NÉPI GYERMEKJÁTÉK-KÉSZÍTŐ 

 
5092 Tiszavárkony, Dózsa György u. 21. 
(70) 387 88 40 

Tiszavárkonyban élek és dolgozom. Gyermekkoromban 
is nagyon szerettem a saját készítésű, természetes 
alapanyagokból csomózott, fonott, kötött játékokat. 
Miután óvónőnek tanultam, megpróbálom játékos 
formában a kisgyermekekkel is megismertetni ezt a 
világot. 

Nagyon szeretem az egyszerű, élethű figurákat, melyek a 
csuhé természetes szépségét hangsúlyozzák ki. Az 
alapanyagokat magam gyűjtöm, válogatom, dolgozom 
fel. Elsősorban állatfigurákat (ló, bika, kecske, szamár, 
teknős, csiga stb.) és emberalakokat készítek, de vannak 

nagyobb csoportképeim (pl. Betlehemek) is. 

Bemutatkoztam már Angliában, Franciaországban, Lengyelországban, Ausztriában, 
Olaszországban és Erdélyben, valamint számos hazai rangos kiállítás, vásár vendége is 
lehettem. 
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FEHÉR IMRÉNÉ 
SZALMA- ÉS CSUHÉFONÓ 

szalma-és csuhéfonó 

 

5310 Kisújszállás, Vásár út 21. 
06 30/433 75 93 
tofe1@freemail.hu 
 

1964.08.08.-án Karcagon születtem. 
Nagyszüleim már gyermekkoromban megismertettek a 
söprűkötés, kosárfonás és kenyérsütés rejtelmeivel.  
 
Kukoricatörés idején megmutatták, hogy a fosztási 
hulladékból mi mindent lehet készíteni, de minket, 
gyerekeket csak a csuhébaba érdekelt. Az évek 
múlásával ezek egy része feledésbe merült. Az általános 
iskolát Kenderesen végeztem 1978-ban. Szolnokon az Egészségügyi szakiskolában ápolónői 
végzettséget szereztem 1981-ben. Kisújszálláson a Szociális Gondozási Központban 
dolgoztam, és itt ismerkedtem meg Balogh Károlyné Erzsikével.  
 
Foglakozásokat tartott az ott élő idős embereknek, ami nekem is felkeltette az 
érdeklődésemet. Örömmel figyeltem, hogy a szalmából és csuhéból néha milyen egyszerű és 
néha milyen bonyolult technikával lehet szebbnél szebb tárgyakat készíteni. Magam is 
megpróbálkoztam a szalma, és csuhéfonással. Nem áll tőlem távol a kézművesedés mivel már 

gyerekkoromban meg tanultam hímezni, fonni, 
kötni.  
 
Felnőttként a kötés és a csipkeverés rejtelmeivel 
is megismerkedtem. 3 éve tagja vagyok a 
Szalma, és Csuhéfonók egyesületének. Ma már 
aktívan részt veszek a szervezet munkájában. 
Segítek az évente 3 alkalommal megrendezésre 
kerülő táborok előkészítésében, 
megrendezésében. 
 
A meghirdetett kiállításra minden évben 
készítek kiállítási anyagot, ami a kisújszállási 
Papi Lajos Alkotóházba kerül bemutatásra.  
 
2012-ben Békéscsabán Népi Játszóházi 
Foglalkozásvezető végzettséget szereztem 
 



  115 
 

 

 

 



116 
 

FEJESNÉ KOPPÁNY GABRIELLA  
CSIPKEVERŐ, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 

5300 Karcag, Hajnal u. 13. 

06 59/313-239 

 
Polgári családban születtem Karcagon, értékes képző- és 
iparművészeti tárgyak között nőttem fel. Nyugdíjas 
vagyok, korábban röntgenasszisztensként dolgoztam. 
1996-ban súlyosan megbetegedtem, rehabilitációként 
vert csipke orsót tett kezembe egy karcagi csipkeverő, 
Kovács Marika néni. Hosszú próbálkozás után két év 
alatt készült el az első igazi munkám. Ezt követően mind 

a mai napig kutatom a csipkeverés tájegységünkre jellemző stílusjegyeit, melyeket próbálok 
megjeleníteni munkáimban. A budapesti Textilmúzeum kiállításán találkoztam Varga 
Bernadett és barátai munkáival, s lenyűgözött faliképeiken az anyagok kifogyhatatlan 
változatossága. Hatásukra a hagyományos csipkekultúra mellett az iparművészet formavilága 
irányában is kalandozom. 
 
Az utóbbi 5 évben 20 különböző témájú faliképet készítettem színes fonalból, textilből 
gépselymet, damilt, gyapjút, rézhuzalt egyaránt alkalmazva. 2004 óta a Nagykunsági 
Népművészek Egyesületének tagja vagyok. 
 
2005-ben 8, 2006-ban 2 zsűrizett munkám volt. Reményem és szándékom, hogy a 
hagyománykincs motívumai helyet találjanak a XXI. századi otthonokban az emlékeztetés és 
az ízlésformálás érdekében. 
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GELENCSÉR MÁRIA  
KOSÁRFONÓ,  

NÉPI GYERMEKJÁTÉK-KÉSZÍTŐ, SZAKOKTATÓ 

 

5200 Törökszentmiklós, Batthyány u. 133. 
(56) 394 331 
(20) 516 9915 
gelimari@freemail.hu 

1957-ben a Fejér megyei Seregélyesen születtem. Az 
általános iskolát szülőfalumban, a középiskolát pedig 
Székesfehérváron végeztem. A Kecskeméti Óvónő 
Képző Intézet befejezése után Seregélyesen voltam óvónő. 

1994-ben a Budapesten szervezett Felsőfokú Népi Játék és Kismesterség Szakoktató 
Képzőben népi játék és kosárfonó szakoktatói oklevelet szereztem. Mesterem F. Tóth Mária 
volt, akitől nemcsak a szakma fortélyait tanulhattam meg, hanem azt is, hogy a 
hagyományátörökítő munkát tovább folytatni a lehető legnagyobb felkészültséggel lehet csak. 

1997-ben Törökszentmiklósra költöztem. 2002-ben elvégeztem Békéscsabán a gyékény-, 
szalma-, csuhétárgy készítő szakot. Jelenleg Karcagon a Kádas György Iskola és 
Gyermekotthonban sajátos nevelésű gyerekeknek kosárfonást tanítok. 

Tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesületnek, a 
Törökszentmiklósi Kézműves Örökség Egyesületnek, valamint a Kiss Áron Játéktársaságnak. 

Bekapcsolódtam a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett Népművészeti 
Műhelygaléria hálózatba. Műhelyemben szívesen fogadok olyan embereket, akiket érdekel a 
kézművesség. Vállalkozó szelleműek ki is próbálhatják a mesterségek alapjait. Saját 
munkáimból vásárlási lehetőséget kínálok. Készséggel vállalom kosárfonó tanfolyamok, 
kézműves foglalkozások, nyári táborok vezetését. Szeretettel várom e szép ősi mesterség iránt 
érdeklődők jelentkezését. 
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GONDA ISTVÁN  
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ,  
A NÉPMŰVÉSZET MESTERE 

 

5400 Mezőtúr, Köztársaság u. 18. 
56/ 851 133; 
GONDA.ISTVAN52@GMAIL .COM;  
www.gondaistvan.freeweb.hu 
 

Kezdetben erdélyi, az 1980-as években rátétes-zöld 
(bakonyi), jelenleg: vegyes reneszánsz, török, iszlám; 
önálló stílus: rátétes, karcolt, színes stílus jegyeket 
használom. 
 
1970-1972-ig tanuló, majd 1972-1978-ig szakoktató 
voltam a túri fazekasoknál. 1970-1990-ig a túri 

fazekasoknál dolgoztam.  
 
1991 óta önálló műhelyben otthon készítem kerámiáimat. Terveim között szerepel: újabb és 
újabb stílusjegyeket kialakítani, amit a környezet és az idegen piaci információk alakítanak. 
 
 

 

 

  



  121 
 

  

  

  

 

  



122 
 

GREGOR BALÁZS  
SZALMA HASZNÁLATI TÁRGY-KÉSZÍTŐ, 

VESSZŐFONÓ  

 
5065 Nagykörű Dózsa Gy. u. 2/A. 
(30) 577 21 82 

Nagykörűn születtem 1939-ben. Kisgyermekként sokat 
figyeltem a körülöttem vesszővel, szalmával dolgozó 
parasztembereket, próbáltam ellesni a fogásokat. 
Autodidakta módon, a saját szórakoztatásomra tanultam 
meg a szalma felhasználásának módjait, a szakajtók, 
kenyereskosarak, vekniskosarak készítését. Miután 
1996-ban nyugdíjas lettem, újra felelevenítettem a fiatal 
koromban elsajátított tudást. 

Ma is ragaszkodom a régi formákhoz, a jól bevált, 
szalmakötelekből spiráltechnikával felépített és hasított 
vesszővel varrt használati tárgyakhoz. Számomra azok a 
tárgyak esztétikusak, amelyek technikailag tökéletesen vannak megoldva. 

Magam gyűjtöm és dolgozom fel a munkámhoz használt alapanyagokat. Tanfolyamok 
vezetésére, kézműves foglalkozásokra többször felkértek, ahol igyekeztem megszerettetni az 
emberekkel ezt az ősi, eltűnőben lévő tárgyalkotó mesterséget. 

2002-ben II. helyezést, 2008-ban pedig I. helyezést értem el az Aranyszalma országos 
szálasanyag-fonó pályázaton. 
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HÁROM HENRIETTA  
KOSÁRFONÓ, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 
5051 Zagyvarékas, Hunyadi u. 28. 
(30) 489 22 59 
harom.henrietta@freemail.hu 
 
1977-ben születtem Szolnokon. Itt jártam középiskolába 
(Ruhaipari Szakközépiskola), ahol 1996-ban 
érettségiztem, majd 1997-ben ruhaipari technikusi 
vizsgát tettem. A technikum után iratkoztam be a 
Felsőfokú Népi Játék és Kismesterség Szakoktató 
Képzőbe. 

 
1998-ban Népi Játszóház vezetői végzettséget szereztem. Itt alkalmam volt kipróbálni a 
különböző mesterségeket, melyek közül a kosárfonás tetszett meg leginkább. Nagyban 
befolyásolta szakma választásomat későbbi mesterem, oktatóm Faragó Gáborné, Kriszti 
lelkesedése, szeretete a vessző iránt. 1999-ben szereztem meg a kosárfonói végzettségemet, 
2000-ben pedig a kosárfonó-oktatóit. Azóta folyamatosan űzöm ezt a mesterséget. 
 
Szerencsés embernek mondhatom magam, mert azt csinálom, amit szeretek. A hobbim a 
munkám, a munkám a hobbim. Munkáimat több mint egy tucat városban mutattam már be 
önálló vagy közös kiállítások formájában. 
 
2000-ben felvételt nyertem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületbe. 
2004-ben a Ceglédi Alkotók Egyesülete kért fel, hogy lépjek be tagjaik közé. A 2007-ben 
megalakult St Lucia Kézműves Céh és Népi Iparművészeti Egyesület egyik alapító tagja 
vagyok. Ennek egyik célja az volt, hogy Szolnok városában összefogjuk a kézművességet. 
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HORNYÁKNÉ SILA KATALIN  
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ,  

A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE 

 

5400 Mezőtúr, Badár Balázs u. 13. 
06 30 907 59 01 
hs_katalin@freemail.hu; www.turikeramia.5mp.eu 
 

Kerámiák: Fekete kerámiákat (nádudvari, mezőtúri, 
alföldi tájegység), mezőtúri (népművészeti) használati 
tárgyakat, terrakotta kerti kerámiákat. 

Kiállításokon inkább a fekete kerámiával veszek részt. 
Kézműves vásárokon a mezőtúri tájegységre jellemző 
mázas edényeket mutatom be, árusítom. A terrakotta 
kerti edényeket is szívesen készítem és árusítom.  

Bemutatókat, foglalkozásokat tartok saját műhelyemben, a turisták számára (belföldi, 
külföldi). Utazási kiállításokon is bemutatkozom (korongozás).  

További tervek: Országos rendezvényeken való további részvétel (kiállítás, vásárok). A 
turistáknak bemutatók, foglalkozások tartása, többféle stílus kipróbálása. 
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HORVÁTH TIBORNÉ  
BŐRMŰVES, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 

5350. Tiszafüred, Ady Endre út 45. 
70/525 91 12 
alkotohaz@freemail.hu 
 
1977-ben kerültem kapcsolatba a bőrművességgel. Akkor 
még csak, mint szemlélődő, rácsodálkozó e nemes anyag 
sokoldalú tulajdonságaira. 
1989-ig óvónőként dolgoztam. Munkám mellett egyre 
több időt töltöttem férjem bőrműves műhelyében, 
figyelve az apró mesterfogásokat (tábla bőrökből a kész 
tárgy születésének útját). 

Elkezdtem vele együtt dolgozni. Vonzott a tárgyak harmóniája, s egyre inkább törekedtem az 
önálló alkotásra. 
 
Célom felkutatni, s a nagyközönség elé tárni a könyvek lapjai, a múzeumok falai között 
megbúvó csodálatos motívumvilágot, melyek napjainkban is megállják helyüket a mai kor 
igényei szerint megalkotott használati tárgyakon. 
Alapanyagként általában a natúr marhabőrt használom, amit mahagóni, vagy négerbarna 
színűre festek. Kiegészítőként a csont és a szaru kellékek a leggyakoribbak. A motívumok 
rátét, vagy ványolásos technika alkalmazásával kerülnek a tárgyakra. 
 
1990-től zsűriztetem termékeimet. 
1991-ben pályáztam a Népművészet Ifjú Mestere cím elnyeréséért. címet nem sikerült 
elnyerni, de munkáimat oklevéllel jutalmazták. 
1994. október 14.-én a XI. Országos Népművészeti Kiállításon Gránátalma díjat kaptam 
közösen férjemmel. 
1996. november 22.-én a XII. Országos Népművészeti Kiállításon III. díjat kaptam. 
1999-ben nyertem el a Népi Iparművész címet. 
2000-től Tiszafüreden a Bőrműves Alkotóházban alkotunk, ahol a bőrművesség iránt 
érdeklődők számára mesterség bemutatókat, foglalkozásokat, alkotótáborokat tartunk. 
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HORVÁTH TIBOR SÁNDOR  
BŐRMŰVES, NÉPI IPARMŰVÉSZ,  

A NÉPMŰVÉSZET MESTERE, GRÁNÁTALMA-DÍJAS 

 

5350 Tiszafüred, Ady Endre út 45. 
30/31-53-864 
alkotohaz@freemail.hu 
 
1977-ben kezdtem bőrművességgel foglalkozni, akkor 
még csak hobbi szinten. Főállásban vegyésztechnikus 
voltam a Heves Megyei KÖJÁL-ban. Munka mellett 
autodidakta módon képeztem magam, sajátítottam el az 
alapokat. 
Később tanítómesterem a debreceni Kádár Gyula 
szíjgyártó, a Népművészet Mestere volt. Tőle tanultam 
meg a népi bőrművesség jellegzetes technikai elemeit, mesterfogásait, a sallangfonást, s a 
bőrrel való tiszteletteljes bánásmódot. 
 
Termékeim, melyeket a Népi Iparművészeti Tanács Bíráló Bizottsága zsűriz, magukon viselik 
az archaikus népi kultúra hagyományait, motívum világát. 
Általában marhabőrből dolgozom, marha lábszárcsont, szaru felhasználásával, rátétek, 
szironyozás, és ványolásos technika alkalmazásával.  
Sok-sok kézimunkával, kis szériában készülnek a tárgyak. A termékeket mahagóni, vagy 
négerbarna színűre festem. 
 
1989-től már csak a bőrművességgel foglalkozom. 
1990-ben kaptam meg a Népi Iparművész címet. 
 
Az eltelt évek alatt feleségemmel is megszerettettem a bőrművességet, és 1990-óta együtt 
dolgozunk a műhelyben. 
Napjainkig tevékenységem során a következő díjazásokban részesültem: 
         1978. Aranydíj – Pécs, Bőr és cipőipari kiállítás 
         1986. Hevesi Mozaik II. díj – Eger  
         1989. Észak- Magyarországi Kaláris – Művelődési Minisztérium különdíja 
         1989. Országos Népművészeti Kiállítás – Arany plakett díj 
         1990. Népi Iparművész cím elnyerése  
         1991. IV. Országos Népi Mesterségek Művészete pályázaton „A felújításért” díj 
         1992. X. Országos Népművészeti Kiállítás – Gránátalma díj  
         1994. XI. Országos Népművészeti Kiállítás – Gránátalma díj 
         1996. XII. Országos Népművészeti Kiállítás – Bronz plakett 
         1996. Kakas pályázat – Galéria különdíja 
          2008: a Népművészet Mestere díj 
 
1994 február 07.-én a Magyar Művelődési Intézetnél népi bőrműves szakoktatói vizsgát 
tettem. 
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Ettől az időtől kezdve már nemcsak művelem, hanem tanítom, oktatom is a bőrművességet. 
Tevékenységem során egyre inkább a tanítás, a mesterség továbbadása áll a középpontban. 
1992-től 1999-ig Hatvanban a Pályakezdők Szakiskolájában és Békéscsabán, 1999-től 2001-
ig Debrecenben a Művészeti és Kézműipari Szakképző Iskolában tanítottam.  
Eközben három tanítványom elnyerte a Népi Iparművész címet, egyikük a Népművészet Ifjú 
Mestere is lett. 
2001-ben a Nemzeti Szakképzési Intézet felkérésére részt vettem a bőrdíszműves, a bőrtárgy 
készítő, a szíjgyártó, a szíjgyártó-nyerges, és a bőrműves szakképesítés tematikájának 
elemzésében és átdolgozásában. 
2002-2003-ban Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán tanítottam óraadó tanárként a 
művelődésszervező szakos hallgatókat. 
 
1999 végén Füzesabonyból Tiszafüredre költöztünk az ott épült Bőrműves Alkotóházba. 
Azóta itt alkotunk és fogadjuk a bőrművesség iránt érdeklődőket. 
 
Az Alkotóházban 2001-től eleinte szakköri foglalkozásra jártak a gyerekek, majd 2001 
nyarától minden évben több héten át alkotótábort is tartunk. 
Azok a gyerekek, akik 2001-ben kezdtek ismerkedni a bőrrel még a mai napig is 
folyamatosan járnak az Alkotóházba. Velük 2003-ban indultunk először az Országos Ifjúsági 
Népi Kézműves Pályázaton. Hatvanban a legfiatalabb (11-15 éves) korcsoportban egyik 
tanítványom első díjat, a másik pedig különdíjat kapott. 
2003 őszétől, jelenleg is a Tiszafüredi Fekete László Alapfokú Művészeti Iskolában oktatom a 
bőrművességet. 
Kis tanítványaimmal 2005-ben ismét indultunk az Országos Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázaton, ahol egyéniben egyik tanítványom első díjat kapott, és közösségi kategóriában is 
elhoztuk az első helyezést. 
 
Az oktatás mellett egyre kevesebb időm jut a folyamatos alkotó munkára, pályázatokra való 
készülésre.  
Kb. 3 éve történelmi hagyományőrző íjászkellékek, felszerelések is születnek kezem munkája 
alatt. Ezek mellett továbbra is folyamatosan készítem a mindennapi élet során szükséges 
használati tárgyak, melyek megőrzik és tovább örökítik a régmúlt szépségeit. 
 
2005. november 30.-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gyakorlati Szintvizsga 
Bizottság Elnöki Névjegyzékébe nyertem felvételt bőrműves szakágban. 
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HUSZÁROVICSNÉ AGÓCS KATALIN  
SZALMAFONÓ 

 
5136 Jászszentandrás, Petőfi u. 26. 
(57) 446 913 

Gyermekkoromban, több mint 50 évvel ezelőtt tanultam 
meg a legegyszerűbb szalmából, csuhéból elkészíthető 
játékok kötését, fonását. Később a mezőgazdasági munka 
mellett sok aratókoszorút, sokféle dísztárgyat 
készítettem. Mintegy másfél évtizede kezdtem egyre 
komolyabban foglalkozni a szalmafonással. A falunkból 
többen is készítették ezeket a szép tárgyakat, így az 
egyre gyarapodó szalmatárgyakból a faluházban állandó 
kiállítást rendeztünk. 

A Jászságban és Magyarországon munkáimmal már 
sokfelé bemutatkoztam. Leginkább hagyományos minták 

után dolgozom, de nem egy tárgyam már kifejezetten az új, modern formákat követi, az új 
követelményeknek felel meg. 
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JAKUSNÉ FARKAS ILDIKÓ 
FAZEKAS 

Jászberény  Bercsényi út 68/a 

 
1972-ben születtem Jászberényben. Születésemtől 
kezdve szoros kapcsolatba kerültem az agyaggal, hiszen 
édesapám elismert fazekas mester volt. Szerencsésnek 
érzem magam, mert úgy tanultam a mesterséget, mint az 
anyanyelvet. Tanulmányaimat Hódmezővásárhelyen 
végeztem, az Alföld egyik legjelentősebb fazekas 

központjában. Itt nagyszerű mesterektől tanultam a szakmát, szívem mégis haza húzott. 1990-
óta édesapám jászberényi műhelyében dolgozok. Nagy öröm számomra, hogy folytathatom 
ezt az ősi mesterséget. Módom volt több tájegység fazekasságával megismerkedni, különböző 
alkotó táborok, mestereknél tett látogatás alkalmával. Az alföldi fazekasság áll hozzám a 
legközelebb, ezt a hagyományt szeretném tovább vinni. Munkáimat a népi formák 
megőrzésével, és a mai igények ötvözetéből alakítottam ki. Főként használati edényeket 
készítek, így szeretnék a mai otthonokba egy kis hagyományőrző kézművességet csempészni. 
Készítek: reggelizős készletet, mézes csuprot, tálaló- és étkészletet, almasütőt, hagymatartót. 
Különleges alkalmakra egyedi feliratozású ajándékot rendelnek tőlem. 
2000 óta tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesület 
Szövetségének.  
Nagy hangsúlyt fektetek a jövő nemzedékre, a mesterség tovább élésére. Ennek érdekében 
2011-ben szereztem Népi Játszóház vezetői képesítést. Különböző rendezvényeken, 
népművészeti vásárokon tartok bemutatót és kézműves foglalkozást. Célom, hogy sok gyerek 
megismerje az agyag erejét, amely nyugtató, felszabadító, alkotásra serkentő. Tapasztalatom, 
hogy az agyag minden gyereket, és szabadlelkű felnőttet rabul ejt, csak nagyon kell szeretni! 
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HÜRKECZNÉ FAZEKAS MARIANN  
(PARTI SZŐRME KFT.) - SZŰCS 

 

5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg u. 20. 
06 30/239 61 77 
IRODA @PARTISZÖRME .HU;  
http://www.partiszorme.hu 

Cégünket Parti József 1946-ban alapította egyéni 
vállalkozóként. 

Kitartó munkája eredményeként 1980-ban a Budapesti 
Nemzetközi Vásár Nagydíját nyerte el, 1985-ben 
megkapta a Magyar Népköztársaság Kiváló Munkájáért 
járó ezüst fokozatát is. Az 1968-as téli olimpián a 
magyar csapat a Parti család által készített fehér bundában jelent meg. 

A szűcsmesterséget lánya Parti Mária tovább folytatta, az irhabundákat kézzel hímzett népi 
motívumokkal is gazdagította, ezért a Népművészet Ifjú Mestere címet nyerte el 1980-ban.A 
családi tradíciókat tovább folytatva 1994-ben Parti József unokája a jelenlegi cégvezető 
férjével megalapította a cégüket, mely a mai modern technológiák mellett megőrizte a szakma 
hagyományait is. A cég fennállása óta folyamatosan részt vesz különböző rendezvényeken, 
például a Szegedi Karácsonyi Vásáron több mint 15 éve minden évben megjelenik. Fontos 
megjegyezni, hogy 2009 telén és 2010 tavaszán ott lehettek Budapesten a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége által szervezett vásárokon, mely Magyarországon, kategóriájában az 
egyik legrangosabb rendezvénynek számít. 

Kiállítások és vásárok melyeken az utóbbi években szerepelt a vállalkozás: 

2010  Budapesti Tavaszköszöntő Kézműves Vásár 
2009  Budapesti Karácsonyi Vásár- Budapesti Vadászati Világkiállítás  
1996  Budapesti Nemzetközi Vásár  
2004 Tű, cérna, olló – nemzetközi kiállítás sorozat  
2007  (Helyszínei: Szolnok, Kézdivásárhely, Rozsnyó, Kismarton) Egy jász település a 
Nagykunságban  
2009  (Kunszentmárton Helytörténeti Múzeum), az I. Kun Világtalálkozó kísérőrendezvénye 
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JAUERNIK NÁNDOR  
HALÁSZ, HALÁSZSZERSZÁM KÉSZÍTŐ 

 
5440 Kunszentmárton, Széchenyi u. 26. 
(56) 463 053 

1937-ben születtem Kunszentmártonban. Apám a 
második világháború után kezdett halászattal 
foglalkozni, akkor találkoztam először ezzel az ősi 
mesterséggel.  

Elemi iskoláim után Budapestre kerültem, 
szerszámkészítőnek tanultam, dolgoztam gyárban, 
textilüzemben. 

A hatvanas évek elején tértem vissza szülővárosomba, 1964-től a halászatból éltem. Fogtam 
halat a Körösökben, a Viharsarok majd minden vizében és az ország más folyóiban, tavaiban, 
holtágaiban is. A halászat szerszám- és eszközkészítő fogásait gyerekkoromtól kezdve 
folyamatosan tanultam, azokat a mai napig is használom. 
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KARSAI ISTVÁN  
HAGYOMÁNYOS SZAPPANKÉSZÍTŐ 

 
5400 Mezőtúr, Földvári úr 47. 
(56)-351-633 
  
1939-ben születtem Mesterszálláson. Agrármérnök 
végzettséggel rendelkezem. Annak idején nagyanyám 
saját kezűleg főzte otthon a szappant, de a modern idők 
tisztítószerei mindent feledésbe merítettek. Hobby 
szinten kezdtem el foglalkozni a munkával. Néhány éve 
székely barátainknál járva kaptam házi szappant és 
pontos leírást a készítéséről. A legfőbb alkotóeleme a 
zsiradék, melyet a disznóvágások alkalmával szerzek be. 
A marólúg alapanyagot nehéz hazánkban beszerezni, így 
Erdélyből vásárolok lúgkövet. 
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KOVÁCS KAROLINA  
FAZEKAS, KERÁMIKUS IPARMŰVÉSZ 

5400 Mezőtúr, Damjanich u. 17. 
06 70/519 62 35 
karolina.kovacs@gmail.com, 
karolina@kovacskeramia.hu 
www.kovacskarolina.hu; 
www.facebook.com/karolinagaleria 

Kovács Manufaktúra Kerámia Kft.  
– Kovács Sándor, Kovács Sándorné 
5400 Mezőtúr, Bástya u.26. 
06 56/352 593; 30/276 77 27; 30/494 58 25 
sales@kovacskeramia.hu 
 www.kovacskeramia.hu 
 

Családi műhelyünkben közel 30 éves szakmai tapasztalattal dolgozunk. Termékeink nagy 
részét terrakotta kerti edények, hagyományőrző népművészeti kerámiák és egyéb fazekasáruk 
alkotják. Alföldi fazekas agyagból dolgozunk, hagyományos kézműves és gépi technikával. 
Étkezésre alkalmas kerámiáinkat az OÉTI minősítette. Termékeinket 1080°C-ig gázüzemű 
illetve elektromos kemencékben égetjük. Mintegy 1000 féle forma és minta közül választhat 
állandó raktárkészletünkből mind a magánvásárló, mind pedig a viszonteladó. Ezenkívül 
dolgozunk exportra és belföldi megrendelésekre is. Gyártási kapacitásunk több mint 1000 m2-
en az egyedi tervezésű daraboktól a több ezres széria termelésig terjed ki. Nem zárkózunk el 
hozott minta utáni gyártástól sem. 
 

Többek között részt vettünk a Hannoveri Világkiállításon, az Ankarai-Magyar Heteken 
Törökországban, valamint számos hazai vásáron is, például a Balatonfüredi Borheteken, a 
Kecskeméti Hírös Hét Fesztiválon vagy a budapesti Vörösmarty Téri Karácsonyi Vásáron. Az 
évek során kerámiáink vásárdíjakat nyertek. 
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KUKLICS JÓZSEF  
VESSZŐFONÓ, FONOTTBÚTOR-KÉSZÍTŐ 

 
5091 Tószeg, Széchenyi u. 15. 
(56) 431 282 
kuklics.jozsef@gmail.com 
www.fonottbutor.ewk.hu 

Híres vesszőfonó családban születtem 1947-ben 
Tószegen. A rokonság majd minden tagja vesszővel 
dolgozott, tőlük tanultam a legtöbbet. A településen 
akkoriban még több tucat család foglalkozott a Tisza-

partján nagy mennyiségben termő fűzfavessző feldolgozásával. Az 1980-as években 
bedolgozók voltunk a Tószegi Házipari Szövetkezetbe. Annak megszűnése óta sorra eltűntek 
a tószegi vesszőfonók. 

Leginkább bútorokat készítek hántolt vesszőből, de pályám alatt már számtalan formát és 
tárgytípust elkészítettem. Az alapanyagokat magam termelem meg, én főzöm a vesszőket és 
minden kézimunkát én végzek. 

Munkáim Magyarországon nagyon sok településre eljutottak és számos külföldi országban is 
használják az általam készített fotelokat, székeket, ládákat. 
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KÜRTI BÉLA JÓZSEFNÉ  
TEXTILJÁTÉK KÉSZÍTŐ 

 

5200 Törökszentmiklós, Báthory út 10. 
(56) 391-311 
kurtine13@citromail.hu 
 

1951-ben születtem Törökszentmiklóson. Általános 
iskoláim elvégzése után a nagykőrösi Toldi Miklós 
Szakközépiskolában tanultam. 1969-től 20 évig a 
Baromfifeldolgozó Vállalatnál dolgoztam. Nagyon 
szerettem a munkám, de sajnos egy komoly betegség 
miatt leszázalékoltak. Nehezen birkóztam meg ezzel a 
helyzettel és akkor jött a kézműveskedés gondolata. 
Igaz, hogy gyerekkorom óta hímeztem kötöttem 
horgoltam a családomnak, de ekkor kezdtem el 
textiljátékokat készíteni, ebben nagy segítség volt az 
első unokám „megszületése”, akinek kívánságára 
elkészültek az első játékok - kutya ,bohóc, bábok. 1996-ban beléptem az Apáról Fiúra 
Alapítványba, ahol szakmailag sokat fejlődhettem. Báb- és babakészítő tanfolyamokra jártam.  
 

Sok kiállításon vehettem részt, néhány nagyon esemény: Győrben rendezett babakiállítás, 
Iparművészeti Múzeum (Budapest), Olaf Palme ház (Budapest). 2006-ban volt egy önálló 
kiállításom szülővárosomban, ahol bemutathattam, honnan indultam és meddig jutottam. Ha 
meglátok egy textíliát már is életre kelnek bennem a babák, bábok. Jó játszani, játékot 
készíteni, de nagyon szeretem, ha ezt a tudást át adhatom másoknak is. Szeretem a 
játszóházakat, kézműves foglalkozásokat, ahol a gyerekekkel együtt alkothatunk. Köszönettel 
tartozom az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesületnek, hogy kaptam egy másik 
családot is, akikkel együtt tartalmasabb életet élhetek, alkothatok, fejlődhetek. 
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LUKA LAJOS  
VESSZŐFONÓ ÉS KERTIBÚTOR-KÉSZÍTŐ,  

NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 

5420 Túrkeve, Somodi u. 22. 
(56) 361 855 
(20) 413 02 40 
www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu 

1945-ben születtem Túrkevén. Az általános iskola 
elvégzése után kosárfonó ipari tanuló lettem. 1962-től a 
helyi kosárfonó üzemben dolgoztam 1974-ig, majd 
egészségügyi problémák miatt szakmát és munkahelyet 
váltottam. A fémforgácsoló szakmában dolgoztam 19 
évig. 

A vállalat megszűnése után 1994-ben lettem egyéni 
vállalkozó, az eredeti szakmámban. A kezdeti nehézségek után termékeim bemutatásával 
igyekeztem a megfelelő piaci kapcsolatokat kiépíteni. Ez úgy érzem sikerült. 

1998 óta zsűriztetem termékeimet. Előbb a Képző- és Iparművészeti Lektorátusnál, majd 
2002-től a Magyar Művelődési Intézetnél (ma Hagyományok Háza) összesen 35 termékem 
kapott zsűriszámot. Folyamatosan kiállításokon, pályázatokon veszek részt. 

Tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek, illetve alapító 
tagja vagyok a Nagykunsági Népművészek Egyesületének. 

A paraszti kultúrában meglévő archaikus formák mellett sok, a modern lakáskultúra részét 
képező bútort, egyéb használati tárgyat készítek. 
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MOLNÁR MARIANNA 
GYÖNGYFŰZŐ 

 

5000 Szolnok, Széchenyi utca 6. II/9. 
20/39-29-512, 20/418 17 58 
www.enszelencem@gmail.com;  
www.enszelencem.hu 
 

A gyöngyfűzés eleinte hobbynak indult, később a sok 
dicsérő szó adott annyi lendületet, hogy ma már 
elmondhatom: szenvedélyem és egyben a munkám is lett az ékszerkészítés. Felnőtt és 
gyermek foglalkozásokat is vezetek, melyek mindig visszaigazolják az általam képviselt 
kézműves mesterség szeretetét.  
 
Az ékszereim rendszeresen szerepelnek helyi, megyei és országos kiállításokon és kézműves 
vásárokon. 
 
Az utóbbi években mézeskalács készítéssel is foglalkozom. 
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MUHARI JÓZSEF 
CIPÉSZ, CSIZMADIA 

 

5121 Jászjákóhalma, 
Szent József tér 4. 
57/438-025, 30/57-71-238 
muhari.jozsef46@invitel.hu 
 

1946-ban születtem egy jászjákóhalmi „asztalos-
dinasztiában”. Falumnak komoly hagyományos kisipara 
volt, még az ötvenes években is 106 asztalos és 57 cipész 
dolgozott. 1961-ben a cipész szakmát kezdtem tanulni, 
inas lettem a helyi KTSZ-ben, ahol szakmai oktatóim 

Molnár László, Kozmoczky Imre és Vámos József voltak.  
1964-ben kiváló eredménnyel felszabadultam, és helyben, a Jászsági Cipőipari 
Szövetkezetben léptem munkába. Eközben különböző cipész kisiparosoknak, 
magánvállalkozóknak is dolgoztam időnként, amiből nagyon sokat tanultam. 1977–1980 
között művezető-műszakvezető beosztásban alkalmaztak az üzemben, ekkor már mindenféle 
műveletet, a cipőkészítés minden fortélyát ismertem és végezhettem. A csizmakészítést az 
akkori idős szakemberektől tanultam meg.  
Számomra ma már főleg ez biztosítja a megélhetést. 
 
1982. márc. 1-jén tettem mestervizsgát Budapesten, kiváló eredménnyel. 2004 óta nyugdíjas 
vagyok, de az iparomat ma is gyakorlom: dolgozok tovább, amíg az egészségem megengedi. 
Sajnálom, hogy a fiatalok nem mennek tanulónak a cipész szakmába, pedig úgy gondolom, 
hogy a jövőben is szükség lenne kézműves cipész iparosokra. 
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NAGYNÉ BALOGH IBOLYA 
FAZEKAS 

5400 Mezőtúr, VI. út 10. 

06 56/359 917; 06 70/343 50 92 
 
Hagyományos túri formák, túri díszítéssel: tányérok, 
sütőedények, butellák, korsók, valamint szecessziós, 
polgári ízléshez alkalmazkodó, Badár-stílusú edények, 
tányérok, korsók. 
 
Szakmai múlt, jelenlegi munkák, tervek: 
Huszonöt éve foglalkozom a fazekassággal. A 
gimnázium elvégzése, majd a szakma kitanulása után a Mezőtúri Háziipari Szövetkezetben 
helyezkedtem el. Később önálló alkotó lettem, és számos pályázaton vettem részt. Ezek közül 
kiemelném az 1995-ben idős Badár Balázs születésének 140. évfordulójára rendezett 
pályázatot és kiállítást, ahol a legjobb elérhető eredményt, megosztott második helyezést 
értem el. Más megmérettetéseken is zsűriszámmal látták el az általam készített tárgyakat. 
Szakmai érdeklődésemre a hagyományos formák mellett a modern alkotások, áttört tányérok 
és az 1900-as évek elején teret hódító Badár-díszítésű edények jellemzőek. Emellett szinte 
bármilyen forma elkészítését vállalom megrendelésre, mivel ezek kihívást jelentenek 
számomra.  
Célom a jövőben a szakmai elismertség megtartása és növelése, további kiállításokon és 
pályázatokon való részvétel útján. 
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NAGYNÉ KOLLÁR MÁRIA 
FAZEKAS 

 
5400 Mezőtúr, Bartók B. út 9. 
06-70/ 337-1183 
nagyne.kollar@freemail.hu;  
kollarkeramia.hu 
 
Mezőtúri népművészeti dísz- és használati kerámiák, 
egyéni stílusú használati kerámiák. 
 
Szakmai tanulmányaimat 1973-ban kezdtem a 626. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. 
Szakmai gyakorlatra a helyi Fazekas Szövetkezetbe jártam. 1976-tól 1995-ig a 
szövetkezetben, ill. kft-ben dolgoztam, mint kézi korongos. 1995-től egyéni vállalkozóként 
dolgozom a lakásunkon kialakított műhelyben, ill. telephelyen.  
 
Jelenleg a Mezőtúrra jellemző színekkel és motívumokkal díszítek dísz- és használati 
tárgyakat, valamint egyéni stílusban kialakított használati tárgyakat készítek. 
 
Törekszem a hagyományos mezőtúri jelleg, stílus megőrzésére, ill. törekszem olyan használati 
tárgyak készítésére, amik a mindennapi életünk, lakásunk hasznos kiegészítői lehetnek. 
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NAGYNÉ TÖRÖK ZSÓKA 
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 
5350 Tiszafüred, Szőlősi u. 27. 
59/ 353-538 
06 70/521 44 60 
torokzsoka@freemail.hu 
 
Egyéni stílus, formavilág és díszítmény kialakítására 
törekszem. Edényeim főleg tiszafüredi hagyományokat 
őriznek, amelyek hiteles forrásait a múzeumokban 
fellelhető gazdag anyag tanulmányozása után saját 
ízlésre formálom. 
Az Alföld más fazekas központjainak hagyományaiból 
is szívesen merítek, míves áttört tálaim, kancsóim erről 

tanúskodnak. Munkáimmal igyekszem szépet, jót, újat alkotni, a kor emberének igényeit is 
kielégíteni. 
Jászfényszarun születtem. Kézügyességemre tanáraim hamar felfigyeltek. A gimnáziumi évek 
alatt döntöttem el, hogy fazekas leszek, ezért Karcagra szegődtem fazekastanulónak. 
Mesterem az egyik Kántor-tanítvány, Sz. Nagy István volt. Ebben az időben Karcag a fazekas 
népművészet fellegvára volt. A szakmunkásvizsga után Tiszafüredre kerültem, ahol szakmai-
művészi fejlődésemet egy másik jeles Kántor-tanítvány, Szűcs Imre irányította. Az ő 
műhelyében öt évet töltöttem segédként, majd ezt követően néhány évre a családalapítás, az 
anyai hivatás teendői kerültek előtérbe. A fazekassággal ezekben az években is kapcsolatban 
maradtam, kerámia szakköröket és fazekas táborokat vezettem. 
1998-ban nyitottam meg saját műhelyem, amelyben végre az önálló alkotómunka lehetőségét 
is megteremtettem. 
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NAGY-PÁLNÉ PÁDÁR ÁGNES 
KÉZI SZÖVŐ,  

NÉPI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSVEZETŐ 

 
 5300 Karcag, Győrffy I. u.22. 
0630/ 280 53 73;  
gyapjumuvesz@gmail.com;  
http://www.gyapjumuves.hu; 
http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu 
 
Munkáim gyapjú szőttesek, szőnyegek, asztali és fali 
futószőnyegek, díszpárnák, tarisznyák, hátizsákok. 
 
Karcagon születtem, kerámikus szakmunkásként 
Budapestre költöztem, Tóth Sándor textiltervező iparművész műhelyében ültem először 
szövőszék mellé. 
A népi motívumok és a természetes anyagok érdekeltek mindig. Szívesen alkalmazom a 
szőttes vászon csíkritmusait, illetve a székely festékesek és a bukovinai, moldvai csángók 
motívumait. Utóbbinál a kilim technikát használom. 
 
Alapítója vagyok a Nagykunsági Népművészek Egyesületének. 
Folyamatosan dolgozom, munkám által szeretném bemutatni a hagyományainkat, 
motívumainkat, szimbólumrendszerünket a mai embernek a régi korokból. 
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ORSZÁG LÁSZLÓ 
HÍMZŐ, NÉPI IPARMŰVÉSZ,A NÉPMŰVÉSZET MESTER, 

A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA 

 
5440 Kunszentmárton, Újvilág út 22. Pf.54. 
Tel.: 56/705-131; 70/38-12-374 
E-mail: 06703812374@vodafone.hu 
www.csenged.com 
 
1947-ben születettem Kunszentmárton tanyavilágában. 
A paraszti életforma, annak minden nehézsége és 
szépsége meghatározta kapcsolatomat a 

hagyományokhoz. 27 éves koromban autodidakta módon tanultam meg hímezni. Azóta a 
legbonyolultabb hímzések, szálhúzásos-vagdalásos és pókkötéses munkák, s jászsági és 
kunsági minták csodás darabjai kerültek ki kezem alól. Jelenleg a hálócsipke felújításán 
dolgozom. 1982-től rendszeres résztvevője vagyok az Országos Népművészeti Kiállításoknak 
és számtalan továbbképzésnek, amelyeken oktatóként is közreműködtem. 
98 kiállításon 33 díjat kaptam, 10 külföldi kiállításon is láthatták munkáimat. A NIT 1984-ben 
ismerte el először munkámat, azóta 120 db zsűrizett hímzésem közül 48-at A minősítéssel 
jutalmazott. 
Alkotó- és kutatómunkám mellett a népművészet hagyományainak újjáélesztésén is sokat 
fáradoztam: 
1984 óta a Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület, 2002 után a Csenged Népművészeti 
Egyesület ad keretet a helyi tradicionális paraszti hímzéshagyaték átörökítéséhez. 
Kiemelkedő népművészeti munkámért és a népművészet századvégi átmentéséért 2003-ban – 
a tárgyalkotó népművészek között elsőként – a Magyar Kultúra Lovagja címmel ismerték el 
tevékenységemet. 
Tervezem, hogy rendszeres oktatásokon, továbbképzéseken, bemutatókon szélesebb körben is 
megismertessem a csengedi hímzést és a kapuvári viselet hímzéseit, s folytatom az Országos 
Hálócsipke Kiállítás szervezését. 
2007-ben a Népművészet Mestere címet kaptam meg. 
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ORSZÁGNÉ DÉKÁNY KATALIN  
LÓSZŐRFONÓ, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 
5440 Kunszentmárton, Újvilág utca 22. 
Tel.: 56/705-131; 70/38-12-374; 
E-mail: 06703812374@vodafone.hu 
 
Békéssámsonban születtem 1946-ban, házasságkötésem 
révén kerültem 1967-ben Kunszentmártonba. 
1979-ben ismerkedtem meg Bodrogi Sándorral, a 
Népművészet Mesterével és az általa újraélesztett 
lószőrékszer készítés technikájával. 
E nagy gondosságot igénylő, önfegyelmet próbáló technikával az ékszerkészítés nagy örömöt 
szerzett, s a kész darabokban mások is gyönyörűségüket lelték. Sokat kutattam archív darabok 
és technikák után. Az ékszerkészítés során csak faragott csontot használok az ékszerhatás 
kiemelésére. 
 
Munkáimnak nagy sikere volt a különböző országos pályázatokon és kiállításokon. Több mint 
30 kiállításon szerepeltek munkáim, de számos nyugati országban is viselik az általam 
készített ékszereket. A Népi Iparművészeti Tanács zsűrizéskor az ékszereim egyharmadára 
„A”  min ősítést adott, amiért 1985-ben Népi Iparművész címet adományozott. 
A Csenged Népművészeti Egyesület szakköri foglalkozásain és a nyári továbbképző 
kurzusokon tanítom az érdeklődőknek a lószőrékszerek készítését, s bemutatókat is vállalok. 
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PENCZI EMÍLIA  
KOSÁRFONÓ, GYÉKÉNYTÁRGY-KÉSZÍTŐ, ÓVÓNŐ 

 
5000 Szolnok, Vörösmező u. 88. 
(56) 240 037 
(30) 568 59 65 
Napsugár Gyermekház 
5000 Szolnok, Baross u. 56. 
(56) 410 521 
napsugargyermekhaz@gmail.com 
www.napsugargyermekhaz.hu 

Falun nőttem fel, ahol gyakran készítettem a kerti 
kukoricásból csutkababákat, állatokat, tökből lámpást, 
ahol édesapám úgy kötötte a vesszőkast, hogy én annak 

közepében ülve, úgy tettem a kezemet a kosár szélén tovább, ahogyan a fonással haladt. Még 
ma is érzem a vessző kesernyés, „zöldes-sárgás-barna” illatát. 

Ezek a bennem munkálkodó emlékek, az óvodás gyermekekkel való örömteli alkotás 
erősítették bennem azt a hitet, hogy 33 évesen ezen a területen kell ismereteimet bővíteni, 
gyakorlati tapasztalatokat szereznem. Ezért vettem részt gyékényes, szalmás, csuhés 
tanfolyamokon, majd 1997-ben a Felsőfokú Népi Játék és Kismesterség Szakoktató Képzőben 
megtanultam a kosárfonó mesterséget is. 

A szolnoki Napsugár Gyermekházban - ahol 1992-óta 

dolgozom -, gyermekfoglalkozások, hagyományőrző játszóházak, felnőtt továbbképzések 
alkalmával igyekszem ezt a tudást és a természetes anyagok szeretetét átadni minden ott 
megforduló kis és nagy embernek. 
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PINCZÉSNÉ SOÓS GYÖNGYI 
CSIPKEVERŐ, HÍMZŐ, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 
5300 Karcag, Kisújszállási út 39. 
59/312-185, 30/603 27 95 
 
1963-ban születtem Karcagon. Középfokú vegyész 
analitikus oklevelet szereztem. A vert csipke készítést 
édesanyámtól tanultam meg a 80-as évek végén. A 90-es 
évek végén életem úgy alakult, hogy előtérbe kerülhetett 
a csipkeverés. Nyilvánosan 1998-ban mutatkoztam be 
először. Azóta számos felkérésnek eleget téve tartottam 
élő bemutatót vásárokban, kiállításokon, táborokban és 
számos egyéb nívós kézműves és népművészeti 
rendezvényen az országban, illetve külföldön is: a franciaországi Longuneauban, ahol 
szülővárosomat képviseltem.  
A csipkeverés mellett foglalkozom még Karcag város, a Nagykunság és környéke „csipkés” 
múltjának a felkutatásával, a régi minták átmentésével a jövő számára. 
Tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek, alapító tagja 
vagyok a 2002-ben alakult Nagykunsági Népművészek Egyesületének, ahol a textiles szakág 
vezetőjévé választottak tagtársaim. 
2003 óta csipkeverő szakkört vezetek, ahol gyerekek és felnőttek is tanulják a csipkeverés 
rejtelmeit. 2002 óta zsűriztetek, számos A és B kategóriás munkám van. Leginkább a karcagi 
hagyományokat ápolom, de készítek más stílusú, technikájú vert csipkéket is. 2000-től 
önállóan is tervezek mintákat.  
Munkáim közt szerepel: terítő, gallér, kitűző, de készítettem már menyasszonyi fejdíszt, 
nyakéket is. 
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RÉVÉSZ MÁRTA 
CSIPKEKÉSZÍTŐ, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 
5465 Cserkeszőlő, Szabadság u. 2/a. 
06 20/360 8562 
reveszcsipke@t-online.hu;  
www.csipkehaz.hu 
 
A vertcsipke készítés fortélyait még gyermekként a 
„Móga-csipke” tudóitól, nagymamámtól és 
édesanyámtól tanultam. 1990 óta a Népi Iparművészeti 
Tanácsnál zsűriztetem munkáimat. Nagyon sok 
munkámat „A” kategóriába sorolt a zsűri. Az általam 
megtervezett és elkészített kézi vertcsipkékkel minél 
többrétű felhasználásra törekszem. Munkáim közt 
megtalálhatók az „új stílusú” vertcsipke terítők és a régi 
stílust követő lakástextileken, képeken kívül az öltözetet 

kiegészítő, ékszer, sál mellény, gallér és teljes öltözet is. 
Mindamellett, hogy megismertem és készítettem más technikájú csipkéket, magam továbbra 
is a nagymamám és édesanyám által felém közvetített és azóta a saját stílusommá alakult „új 
stílusú” vertcsipkék készítésével foglalkozom. 
2010-ig rendszeresen vettem részt Magyarországon és külföldön kiállításokon, 
munkabemutatókon, ahol tanítottam gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Ma már ezt a 
Cserkeszőlőn 2007-ben megnyílt „Csipkeház és Bemutatóterem”-ben előre egyeztetett 
program keretében teszem. 
 

Fontosabb elismerések: 
1990 - Miniszteri dicséret, kiemelkedő pedagógusi munkáért 
1991 - Népi Iparművész  
1993 - "Ruhaviseletek és kiegészítők" pályázat: kettő I. díj  
1996 - ONK arany fokozat  
2000 - ONK arany fokozat  
2005 - ONK Gránátalma díj 
2010-„Magyar Kézműves Remek” cím 
2012-„Gombold újra”pályázat divat showra 
bejutott ruha 
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SŐRÉS ANTAL ÉS  
SŐRÉS ANTALNÉ (PÁLYI RÓZSA) 

HÁZI SZÖRPÖK, IVÓLEVEK,  
BEFŐTTEK, SAVANYÚSÁGOK KÉSZÍTŐI 

  
5400 Mezőtúr, Vadász u. 19. 
(20)-933-3592 
  
Sőrés Antal: „1946-ban születtem, Mezőtúron. Jómagam 
kőműves, szüleim kertészek voltak. Tőlük tanultam a 

kertész szakmát. A 80’-as évek elejétől kezdtem palántaneveléssel foglalkozni, az Országos 
Kertbarátok Egyesületétől béreltem földeket. A nejemmel jelenleg őstermelőként 0,5 magyar 
hold területen gazdálkodunk a Mezőtúr térségében található Belán mellett. Fele területen 
gyümölcsfa található, másik felén szabadföldi gyümölcs- és zöldség termesztéssel 
foglalkozunk. A saját, bio minőségű termésünket leginkább frissen, nyersen értékesítjük 
főként a helyi „Túri Piacon”, míg a maradék alapanyagot adalékanyagok nélkül feldolgozzuk, 
szörpöket, befőtteket, ivóleveket, savanyúságot készítünk belőle. Tapasztalataink alapján, 
egyre nagyobb igény mutatkozik a feldolgozott termékek iránt, így a jövőben ennek 
szeretnénk nagyobb figyelmet szentelni. 
  
Termékeinkkel többször is jártunk kiállításra, vásárra, csakhogy néhányat említsek: Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, Dömötör napi vigasság (Mezőtúr), 
Országos Kertbarátok Egyesületének kiállításai 
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SVÁB IMRÉNÉ 
HÁZI PERECKÉSZÍTŐ 

 

 5400 Mezőtúr, Semmelweis út 11. 

 Férjem, Sváb Imre pékmester 1982-ben kezdett el kézi 
készítésű, saját márkás perecet sütni. („Sváb sós perec” 
és „Sváb édes perec”).  

1992-ben meghalt, így özvegyi jogon, az általa 
kifejlesztett recept alapján mai napig is én készítem a 
termékeket, melyet a helyi és környékbeli piacokon, 
boltokban értékesítek.  
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SZABÓ ERZSÉBET 
ÉKSZERKÉSZÍTŐ 

 
5100 Jászberény, Fazekas u. 18. 
Tel.: 20/37-94-208 
e-mail: szabozsoka@pr.hu 
 
1969-ben születtem Jászberényben. A Jászberényi 
Tanítóképző Főiskolán szereztem diplomát 1991-ben. 
2003-ban diplomáztam az egri Eszterházy Károly 
Főiskola rajz szakán, majd mozgókép- és médiakultúra 
szakot végeztem. A jászfényszarui Általános Iskola, 
Kooperatív Művészeti Alapiskola és Szakiskola 
pedagógusa vagyok, a képző- és iparművészeti 

tanszakon tanítok. 
Közel 20 éve foglalkozom gyöngyökkel és a gyöngyfűzéssel. Először csak egyike volt a 
kedvelt időtöltéseimnek, majd tanítani kezdtem kézműves foglalkozásokon, nyári táborokban, 
pedagógus továbbképzéseken. Évek óta irányítom a népi kismesterségek oktatását a Jászság 
Népi Együttes által szervezett nemzetközi néptánc táborokban. Rendszeresen veszek részt a 
Jász Múzeum rendezvényén májusban, a Múzeumi Világnapon, vendégoktató vagyok 
szülővárosom, Jászberény művelődési központjának rendezvényein. 
A gyöngyfűzés több ágát megismertem az elmúlt években: tanítványaim miatt az 
állatfigurákat mintázó és az egyszerűbb ékszerek fűzését; baráti társaságom, a néptáncosok 
indíttatására a hagyományokra épülő gyöngysorok, gyöngyszövések készítését; illetve egyedi 
kívánságokra, különleges alkalmakra is készítek pl. menyasszonyi ékszereket. 
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SZABÓ MELINDA  
ÖTVÖS 

 
5000 Szolnok, Ady Endre u. 20. 
(30)585 85 37 
esz_em@freemail.hu 
 
A szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban, Császár Péter 
tűzzománc szakkörében szerettem meg a fémet, mint 
anyagot. Mindig is érdekelt az iparművészet, a 
különböző mesterségek, a kézi tervezés, a kézzel való 
munka. Debrecenben 1999-2001 között a Kós Károly 
Művészeti Szakképző Iskolában aranyműves-ötvös 
szakon tanultam. Mestereim Ötvös Nagy Ferenc és M. 
Tóth Kriszta voltak. Egy évet töltöttem a Magyar 
Iparművészeti Egyetemen, 0. évfolyamos „diákként”, majd az Eötvös József Főiskolán 
szereztem művelődésszervező-művészeti szervező diplomát. Mestereim és iskoláim nagy 
szerepet játszottak látásmódom alakulásában. 

Jelenleg ékszerbecsüsként dolgozom, a munkám mellett foglalkozom az ötvösséggel. 
Leginkább ezüsttel szeretek dolgozni. A fémet - leginkább az ezüstöt - szívesen társítom 
természetes anyagokkal: kövekkel, növények termésével, csonttal. Munkáimat a különböző 
anyagok találkozása, és az elkészítésükkel járó kísérletezési kedv jellemzi. 
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SZABÓ PÁL ANTALNÉ RIGÓ ÉVA 
HÍMZŐ, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 

5052 Újszász, Erkel Ferenc út 37. 

506 56/366 153 

 

1940-ben születtem, a szarvasi óvónőképző elvégzése 
után Újszászon helyezkedtem el. Kislány koromban 
édesanyámtól tanultam meg kötni, horgolni és hímezni, 
az újszászi általános iskolában Nagy Gergelyné tanítónő 
irányításával fejlesztettem tudásomat. 

Óvónőként a Pedagógus Továbbképző Intézet tanfolyamain gyapjúszövéssel, gyöngyfűzéssel 
kapcsolatos ismereteimet bővíthettem. Szakkörvezetői vizsgám után 1984-től az újszászi 
Művelődési Ház a Népi Díszítőművészeti Szakkör vezetőjeként alkalmaz. Főleg népi 
hímzésekkel foglalkozunk. 
Nyugdíjazásom után 1995-től elvégeztem a békéscsabai Kézműves Szakiskola népi játszóház-
vezetői, kézi-, gépi hímző oktatói szakot, jelenleg a csipke oktatói vizsgára készülök. 
1996-tól folyamatosan zsűriztettem hímzéseimet, melyeknek tervezője és kivitelezője is én 
vagyok. 1998-ban a „Jászsági szűcshímzések textíliákon” című könyv megjelenésében mint 
író és tervező közreműködtem. 
2001-ben önálló vállalkozó, népi iparművész lettem.  
Tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. Több országos, 
megyei, helyi kiállításon vettem részt sikeresen szakkörömmel és egyénileg egyaránt. 
Különböző rendezvényeken (fesztiválok, falunapok, vásárok, konferenciák, iskolai 
bemutatók, versenyek, múzeumi napok stb.) szakkörömmel jászsági viseletben kézműves 
bemutatókat tartunk, kérésre oktatunk. Határon túli kapcsolataink a Vajdaság és Erdély 
területén jelentősek, testvérvárosaink és a Békés megyei egyesület közreműködésének 
eredményeként. 
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SZILÁGYI DEZSŐ 
NÉPI FAFARAGÓ MŰVÉSZ, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

 

5126 Jászfényszaru, Fürst S. u. 5. 
 

1947. május 13-án születtem Galgahévizen. A szakma 
szeretete a gimnáziumi éveim alatt kezdett el 
kibontakozni, ugyanis asztalos politechnikai képzőkörbe 
jártam. Érettségi után mechanikai műszerészként 
tanultam Budapesten. Ez később sokat segített a 
fafaragó szerszámok elkészítésében. 
Tagja lettem az UKATERV majd a Szépművészeti 
Múzeum baráti körének, 5 évig hallgattam Végváry 
Lajos művészettörténeti előadásait. 1971-ben nősültem 
és Jászfényszarura költöztem. Az ekkoriban induló 
táncház mozgalom, kézművesség, kismesterségek újra a fafaragás felé vezettek. 1978-tól 
rendszeresen eljártam a sárospataki és a tatabányai fafaragó táborba. 
Intenzíven zsűriztettem a munkáimat, beiratkoztam az iparművészeti főiskola kihelyezett 
szakára. 1982-ben népi iparművész címet kaptam, majd munkát vállaltam az Orion gyárban, 
mint fafaragó. Kitanultam a csontkarcolás és a szarufaragás művészetét is, majd több éven át 
tanítottam ezeket a zánkai úttörőtáborban. 1989-től szabadfoglalkozású fafaragó vagyok. 
Minden évben eljárok a vásárosnaményi táborba, ahol fiatalokat tanítok a szakma gyönyörére. 
Szakmai életem során több ízben is kiállították műveimet Budapesten (UVATERV), 
Sárospatakon, Vásárosnaményban, Dunaföldváron, Galgahévizen, Jászfényszarun. 
 

 

 Szent András remete szobra Bedekovich Lőrinc emlékoszlop 
 Galgahévíz Jászfényszaru  
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SZIRÁKI ÉVA 
NÉPI JÁTÉK- ÉS CSIPKEKÉSZÍTŐ OKTATÓ-TERVEZŐ 

 
5065 Nagykörű, Jókai út 49. 
20/53 65 172 
 
Több, mint tizenöt éve foglalkozom csipkekészítéssel, 
gyermek-, ifjúsági- és felnőtt csoportok oktatásával.  
 
Rendszeresen szerepelek hagyományőrző programokon 
a csipkekészítés bemutatásával, népszerűsítésével, 
játszóházi foglalkozások vezetésével. 
A budapesti Népi Játék- és Kismesterség Oktató Képző 
iskolában szereztem szakoktatói oklevelet. Mesterem 

Mátray Magdolna, a Népművészet Mestere. Az ő kutató- és oktató munkája által vált 
közkinccsé a magyarországi hagyományos csipkekultúra.  
 
Tervező- és oktató munkámban elsődleges célom a hagyományos csipketechnikák és 
mintakincs átörökítése, azok újragondolása, hogy a jelen kor divatjában is helyet kapjon a 
kézi csipkével díszített öltözet és lakástextil, az igényes kivitelű egyedi darabok. 
 
Társszerkesztő-illusztrátor részt vettem A kézi csipkekészítés alapjai című könyv 
létrehozásában 2010-ben. 
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SZŰCS ANDREA 
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ, 

 A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE 

 
5350 Tiszafüred, Belső kertsor 4/a 
70/321 49 88 
szucs.andrea@citromail.hu 
 
A különböző stílusok és az egyedi „megfogalmazás” egy 
stíluson belül nagyon színes egyéniségeket, illetve 
alkotási módokat takar. Az én pályafutásom célja 
szintén: „mást alkotni”, mégis tagadhatatlanul érvényre 
juttatni a tiszafüredi stílusjegyeket. 
Tiszafüreden születtem 1973-ban, fazekas családban, 
ami meghatározta további pályámat. Az általános iskola 
és a gimnázium évei alatt szabadidőm nagy részét a műhelyben töltöttem. 1994-ben a 
mezőtúri szakmunkásképző intézet kerámiaformázó szakán végeztem.  
Rövid ideig alkalmazottja lehettem a Népművészek Háziipari Szövetkezetének, amelyet 
azonban ez idő tájt sajnálatos módon felszámoltak. 1994-ben felkért a kunhegyesi Művelődési 
Ház „Legénybot” alkotótábora, hogy vezessem az agyagozó szekcióját. Azóta immár 8 éve 
szakkörvezetőként tanítom a gyermekeket nyáron az alkotótáborban, az iskolai tanévben 
pedig a Művelődési Központ ad teret a képzésnek heti egy alkalommal. Ezenkívül alkalmi 
felkéréseknek is eleget teszek: táborokban, kiállításon, vásárokban is szívesen vállalok 
bemutatókat. 
 

2000 áprilisában a tiszafüredi Református 
Egészségügyi Gyermekotthon vezetősége felkért, 
hogy heti egy alkalommal az agyagozás, 
fazekaskodás örömeit feltárjam a fogyatékos 
gyermekek előtt. 
 
2002. március 22-én a karcagi Nagykunsági 
Népművészeti Egyesület alakuló ülésén a fazekas 
szakág vezetőjévé választottak tagtársaim. Ezen kívül 
2001. március óta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Népművészeti Egyesület tagja vagyok. Jelenleg 
édesapám fazekasműhelyében dolgozom. 
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SZŰCS IMRE 
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ,  
A NÉPMŰVÉSZET MESTERE 

5350 Tiszafüred, Belső kertsor 4/a. 
06 59/351 483; 06 30/359 28 00 
 
Karcagi születésű vagyok. 1963-ban lettem a 
Népművészeti Háziipari Szövetkezetének tanulója, 
melynek Budapesten volt a székhelye. A gyakorlati időt 
a karcagi Kossuth- díjas fazekasmesternél, Kántor 
Sándornál töltöttem. 
1965-ben jó eredménnyel szakmunkás bizonyítványt 
szereztem. Ezt követően még 8 évet dolgoztam a híres 
mester mellett. 
1972-ben elkészült Tiszafüreden saját műhelyem, azóta 
vagyok a magam gazdája. Feleségemmel és két 

lányommal dolgozom, akik szintén népi iparművészek. 
Ez alatt a gyorsan eltelt 43 év alatt igen sok elismerést értem el a mesterségben. Mindezeknek 
az elismeréseknek feleségem is részese, hiszen 1972 óta dolgozunk együtt. 
Feladatomnak érzem a tiszafüredi fazekasság életben tartását és tovább fejlesztését a mai 
emberi használatra. 
Tagja vagyok a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. 
A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. 
 
Kitüntetések, címek: Népi Iparművész 1970, Szocialista Kultúráért Kitüntetés 1984, A 
Népművészet Mestere 1984. 
 
Díjak: 
„Az év legszebb terméke”c. pályázoton III. díj, 1968 
A szakma kiváló művelője, országos verseny, II. hely, 1969 
VII. Országos Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályázat, II. díj, 1978 
I.Szolnoki Fazekas Triennálé, III. díj 1979 
II. Alföldi Fazekas Triennálé, II. díj , 1982 
Fazekas szakágban használati edény készítése c. pályázat II. díj, 
1984 
Szolnok megyei Tanács művészeti díja, 1984 
Gerencsér Sebestyén fazekas pályázat, I. hely 1987 
VI. Alföldi Fazekas Triennálé, különdíj, 1994 
XIV: Országos Fazekas pályázat, I. díj, 1999 
VIII: Alföldi Fazekas Triennálé, Nagydíj, 2000 
Pro Renovanda Cultura HUngariae 
„Népművészetért”Szakalapítvány Országos pályázat II: díj, 2002 
XV: Országos Fazekas pályázat, I.díj, 2002 
II. Nemzetközi fazekas Fesztivál pályázat, I.díj, 2003 
IX: Alföldi Fazekas Triennálé, az NKÖM Nagydíja, 2003 
IX: Alföldi Fazekas Triennálé, Kántor Sándor díj, 2003 
III. Nemzetközi Fazekas Fesztivál, Különdíj, 2004 
II. keceli Országos fazekas pályázat, különdíj, 2004 
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SZŰCS IMRÉNÉ 
FAZEKAS, NÉPI IPARMŰVÉSZ,  

5350 Tiszafüred, Belső kertsor 4/a. 
06 59/351 483; 06 30/359 28 00 
 
1952-ben születtem Karcagon. Tanyán éltünk, szüleim 
földművesek voltak. Innen jártam a városi iskolába 
Karcagra, itt végeztem el az általános iskolát. Utána 
Jászberénybe folytattam tanulmányaimat. 
1972-ben férjhez mentem Szűcs Imre fazekashoz és 
Tiszafüredre költöztünk. Innentől kezdve foglalkozom 
férjem mellett fazekassággal. Pár évvel később a 
Népművészeti Háziipari Szövetkezetben kezdtem 
dolgozni. A kezdeti nehézségeket férjemmel próbáltuk 
leküzdeni, igaz ő ekkor már tevékeny népi iparművész 
volt, s így könnyedén adta át a fazekasság és az agyag 
megmunkálás fortélyait. Idővel a korongozáson kívül minden apró műveletet elsajátítottam. 
 
Pályázatokon a férjemmel közösen veszünk részt a mai napig. 
Számtalan kiállításunkat rendezik meg a világ minden pontján. 
Tudásomat már két velünk dolgozó lányunknak adhatom át, akik szintén eredményesen 
tevékenykednek a szakmában. 
Tagja vagyok a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. 
 
A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. 
Kitüntetések, címek: Népi iparművész, 1991 
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Szűcs Imre és Szűcs Imréné alkotásai 
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SZŰCS JUDIT  
FAZEKAS, KERÁMIAÉKSZER KÉSZÍTŐ 

NÉPI IPARMŰVÉSZ, A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE 

 
5350 Tiszafüred, Belső kertsor 4/a. 
06 70/326 24 86 
szucsjudit@interware.hu 
 
A tiszafüredi hagyományokat szeretném folytatni, de 
természetesen igyekszem megismerni más stílusokat is, 
ezért szívesen keresem fel az ország fazekasműhelyeit.  
 
1976-ban születtem, Tiszafüreden. Mesterem és tanítóm 
édesapám, Szűcs Imre fazekas, a népművészet mestere, 
aki Kántor Sándor Kossuth-díjas fazekasmester 
tanítványa volt. Ő és édesanyám, aki édesapám mellett 
dolgozik házasságkötésük óta, és népi iparművész címmel büszkélkedhet, szerettette meg 
velem ezt a csodálatos mesterséget annyira, hogy az általános iskola elvégzése után, 1991-ben 
a karcagi Ragó Antal Ipari Szakmunkásképző Intézet kerámiaformázó szakára jelentkeztem. 
A hétvégeket és a gyakorlati időt szüleim mellett, az otthoni műhelyben töltöttem. Már az első 
iskolaévben elkészítettem az első zsűrizett „A” kategóriás edényemet, egy zöld színű, karcolt, 
kétfülű fedeles szilkét. Az iskolai évek alatt sok „B” és „C” kategóriás edényem között mára 
megvan a hatodik „A” kategóriás is. 
 
1994 tavaszán kitűnő záróvizsgát tettem és az otthoni műhelyben megkezdtem önálló alkotó 
munkámat. Az első nagyobb megmérettetésre még ugyanebben az évben a VI. Alföldi fazekas 
Triennálé keretében került sor, ahol a három legsikeresebb edényemet ki is állították. 
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TAJTI ERZSÉBET 
NŐI-RUHAKÉSZÍTŐ, VISELETKÉSZÍTŐ 

női-ruhakészítő, viseletkészítő 
 
5130 Jászapáti, Tabáni út 2/a.  
és 
5000 Jászberény, Külső pelyhespart u.18. 
06 0/355 33 46 
TAJTI .ERZSEBET@GMAIL .COM;  
www.jaszsarok.hu 
 

„Olyan nincs, hogy sem utóda, sem boldog őse, 

sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek… 

Aki ilyen: halott. A lelke halott. 

Halott lélekkel pedig nem lehet az ember sem fenség, 

Sem észak-fok, sem pedig titok – legfeljebb idegenség. 

És persze lidérces messze fény. De azok meg minek legyünk?” 

(BA) 

Tajti Erzsébet vagyok, 1971-től, születésemtől fogva a Jászságban élek és dolgozom. Két 
városhoz, Jászapátihoz és Jászberényhez fűznek szoros érzelmi szálak. 
Szakmámat, a varrást, nem szigorú iskolai körülmények között szerettem meg, hanem 
nagymamám és nagynéném tanítottak fáradhatatlanul és nagy türelemmel a kézi - gépi 
öltésekre. A szabás - varrás fortéjait négy éves koromtól oktatták, amikor már tűt tud fogni 
biztonsággal egy gyerek a kezébe, később odaengedtek a lábbal hajtós Singer közelébe is. 
Érdekes a varrásnál mindig sokkal jobban szerettem a nyirkálást, az ollóval való ténykedést. 
A viseletkészítéshez még gimnazistaként 1987-ben kezdtem hozzá, amikor nem volt a 
tánccsoportban madocsai ruhánk, hát valahogy össze kellett tákolni. 
Érettségi után alapos gyakorlati és szakelméleti képzést nyújtott a Jászapáti 
Szakmunkásképző Iskola, ahol a szakma kiváló tanulójaként szabadultam fel. Ez az 
intézmény tíz évig volt a munkahelyem is. A tanítás mellett szereztem diplomát 
szakoktatóként a pécsi Műszaki Főiskolán, és kulturális - 
oktatási menedzserként az ELTE-n. 
2000-től egyéni vállalkozóként készítek 
néptánccsoportoknak színpadi viseleteket és egyéni 
megrendelőknek etno - folk stílusú ruhákat. 1995-től részt 
veszek a jász viselet újraélesztésében, mely Hortiné Dr. 
Bathó Edit vezetésével folyik a Jász Múzeumban. 
Folyamatosan szervezek hagyományápoló rendezvényeket, 
kiállításokat, népi ruhabemutatókat és népszerűsítem a 
népművészet örök értékeit a fiatalok körében. Munkámért 
Jászapáti Városért Díjjal és Déryné Kulturális Díjjal 
jutalmaztak. 
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TAKÁCS ESZTER 
FAZEKAS 

 
5400 Mezőtúr, Makk J. u. 4. 
56/ 351-375 
 06- 30/ 233-8284 
teszeter58@freemail.hu 
 
Népi kerámiákat készítek, elsősorban a mezőtúri 
tájegység anyagából. 
A fazekasságot Mezőtúron tanultam a helyi Fazekas 
Szövetkezetben. Mestereim híres fazekasok voltak. 
Tanulmányom befejeztével még 10 évig korongosként 
dolgoztam kiváló szakmai és emberi környezetben. 
Majd 10 évig bedolgozó lettem egy fazekas iparosnál, 
azóta pedig önálló műhelyemben dolgozom egyéni 
vállalkozó minőségben, kisebb-nagyobb sikerekkel. Részt veszek különböző kiállításokon, 
vásárokon. Jó néhány zsűrizett termékem van. Tagja vagyok a Békés Megyei Népművészeti 
Egyesületnek, munkájában részt veszek. 2002-ben tejes köcsögeim elnyerték az „Észak-
Alföldi Régió ajánlásával” minősítést.  
 
További terveim: tovább dolgozni és egyszer újra elérni, hogy a népművészet, a kézművesség 
visszanyerje a régi mivoltát. 
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TÓTH ANDRÁSNÉ 
GYÉKÉNY- ÉS SZALMATÁRGY-KÉSZÍTŐ,  

NÉPI KISMESTERSÉG OKTATÓ 

 
5000 Szolnok, Szivárvány u. 10. 
(56) 371 982 
(20) 250 05 27 
tothne.marika56@gmail.com 
Szolnokon születtem 1956-ban, s azóta is itt élek. 1993-
ban egy szalmafonó táborban ismerkedtem meg a 
szalmafonással. 2003-ban fejeztem be tanulmányaimat a 
Békéscsabai Kézműves Szakiskolában, ahol népi játék 
és kismesterségek oktatója, gyékény-, szalmatárgy-
készítő és szakoktató bizonyítványt kaptam. 

Tagja voltam annak a csapatnak, amely Palásti György Szalmabábuk lázadása c. filmjéhez 
készített ember nagyságú bábukat és díszleteket. Részt vettem az Árpád házi királyok és 
szentek arcképcsarnoka c. szalmaképek elkészítésében. 
Pályázatokon való részvételemet több díjjal is elismerték, miniszteri nívódíj, II. III. 
helyezések, különdíjak. 
Első önálló kiállításom 2001-ben volt Szolnokon, de több mint 60 kiállításon vettem már részt 
más kézművesekkel együtt (pl. Iparművészeti Múzeum, Pécs, Törökszentmiklós, 
Zengővárkony, Párizsi Magyar Intézet). Munkáim megtalálhatók a törökszentmiklósi 
Szalmagaléria és a zengővárkonyi Szalma-Kincs-Tár állandó kiállításain, de elkerültek 
Európán kívül Kanadába, USA-ba, Japánba is. 
Engem az alkotás öröme vezérel. Létrehozni a semmiből valamit, amire az emberek 
rácsodálkoznak, aminek örülnek. Az alapanyag gondolkodásra, tervezésre késztet. Nekem 
nem célom, hogy ebből megéljek. Nagyon sokat ajándékba készítek és a dicsérő szó, amit 
kapok, örömmel tölt el. Sokszor mondják az idősek, hogy „Apukám is tudta ezt csinálni. 
Gyerekkoromban én is fontam ilyet, de már nem tudom”. Hát ezért szeretném én ezt a 
mesterséget megőrizni és megtanítani a mai fiataloknak, gyerekeknek. 
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TÓTH BÉLÁNÉ 
VISELET- ÉS CSIPKEKÉSZÍTŐ 

 
5000 Szolnok, Ajándék utca 12. 
Tel/fax: 36-56/410-610 és 06-20/546-6695 
 
Kiállítások: 
 A Magyar Csipkekészítők Egyesülete által 

szervezett rendezvények. 
 A szolnoki kulturális rendezvények. 
 A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület által 

szervezett tokaji viseletkészítő táborok. 
 
Szakmai múlt, jelenlegi munkák, tervek:  
A textillel végezhető munkák kisgyermek korom óta érdekesek, vonzóak voltak számomra. 
Nagynénéim, keresztanyám segítségével megismertem, megszerettem a ruhavarrás, hímzés, 
kötés, horgolás fortélyait.  Nem hivatalos tevékenységem volt, mégis nagy örömet jelentett 
számomra ha egy-egy textilmű elkészült. Legtöbbször lányaim, barátnőim számára 
készítettem viseleteket. A sok év alatt szerzett tapasztalat nagyon hasznos volt. A textillel 
művelhető alkotótevékenységemet kiegészítette a varrott, és vert csipke megismerése, melyek 
alkalmazása még tetszetősebbé teszik a textilt. Szerencsém volt, hogy a szolnoki varrott 
csipkét a tervező Hagyák Stefánia legilletékesebb örökösétől Jakab Antalné Mészáros 
Gizellától tanulhattam meg. Gizellától és nagynénéimtől tudtam meg, hogy a szolnoki csipke 
a múlt század első felében igen ismert volt a városban. Sokan készítették, abban az időben 
működő Nőegylet közvetítésével messzi földrészekre is eljutott.  
Azt szeretném ha minél többen megismernék és készítenék városunk kézműves kincsét a 
„Szolnoki csipkét”. 
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TÓTH ISTVÁN 
DÍSZMŰKOVÁCS, NÉPI IPARMŰVÉSZ 

5300 Karcag, Varró u.21/b. 2/12. 

06 59/ 314 306; 0630/395 13 79 

1944-ben születtem Karcagon. 1952-1962-ig egy szolnoki 
ipari iskolában tanultam a műlakatos szakmát, majd 
1962-től egy műemlékeket felújító vállalatnál kezdtem 
dolgozni. Munkáim között szerepel a budai vár , az V., 
VI., VII:, kerület műemlékeinek felújítása. Időközben 
általános gépésztechnikusi, illetve  acél-és fémszerkezeti, 
hegesztő szaktechnikusi okleveleket szereztem. 1974-ben 
kezdettem újra kovácsolni. 1994-től saját műhelyemben 
„élek” és alkotok. Eddig kb. 90 zsűrizett tárgyat 
készítettem, melyeket több mint 50 kiállításon tudtam 
bemutatni. 
Alapító tagja vagyok a magyar Kovácsműves Céhnek, a 

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek és a Nagykunsági Népművészek 
Egyesületének. 
Díjaim: Gránátalma-díj 1989, Gránátalma-díj 2000, Népi Kismesterségek Művészete 
Pályázat - Kecskemét  II. helyezés 2002, Népi Kismesterségek Művészete Pályázat - 
Kecskemét megosztott I. helyezés 2003, a Kovácsművészet Mesterremek díja 2003 
Kiállítások : Karcag, Budapest, Debrecen, Szolnok, Berekfürdő 
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ZÁRSZÓ 

Gazdag tárgyalkotó népművészeti, kézműves hagyományunk mély, ezeréves gyökerekre nyúlik 

vissza. 

Nemzeti, kulturális identitásunk része, nemzeti önkifejeződésünk eszköze, jellegénél fogva 

egyedi, rendkívüli értéket hordoz magában. A kézművesség, benne a tárgyalkotó népművészet 

nemcsak kulturális kincs, hanem a vidéki gazdaságba szervesen illeszkedő, a falusi turizmussal, 

vendéglátással, sok más vidéki szolgáltatással, a mezőgazdasági melléktermékek hasznosításával 

összekapcsolható, a vidéki foglalkoztatásban szerepet játszó, a vidék lakossága számára fő vagy 

kiegészítő gazdasági tevékenységet jelentő terület. A kézművesség, mint gazdasági és kulturális 

tevékenység, közösségformáló, egészségterápiában, rehabilitációban alkalmazható módszer és 

lehetőség, személyiségformáló, identitásalakító erő. 

Sajnos a népi kézművesség mára jelentősen visszaszorult, egy része már csak hagyományőrző 

jelleggel, alapvetően esztétikai, kulturális örökség értéke miatt működik, mindennapi használati 

tárgyat nem, vagy alig állít elő. A kézműves mesterségek a lakosság csak szűk körének nyújtanak 

megélhetést, a mai ipari tevékenységek kiszorítják ezt a tevékenységkört. A fiatalok közül is 

kevesen választják - sőt nem is igazán ismerik már - ezeket a szakmákat. Az utánpótlás, a képzés 

sem megoldott. A kézműves társadalom elöregedőben van, a jövő generációra történő átmentés 

hiányában, az idős mesterek eltávozásával eltűnik hazánkból a ma még élő hagyományként 

művelt kézművesség. Ennek elkerülése érdekében alapvető cél, hogy biztosítsuk a 

fennmaradásukat, a mesterség, a szakmai tudás továbbadását. 

Megteremtsük az ehhez szükséges szakképzési, oktatási és 

ismeretátadási hátteret, szakmai (tan)anyagokkal, 

kiadványokkal továbbsegítsük a folyamat haladását. 

A népi kézművesek hagyományőrző jellegük által 

kardinálisan kiemelendő nemzeti értékrendet hordoznak, 

hozzájárulhatnak a közösségek megerősítéséhez, valamint 

egy-egy kistérség minőségi vendéglátásának, idegenforgalmi 

vonzerejének növeléséhez. Ezek a szakmák munkahelyeket 

biztosíthatnak, megakadályozhatják a munkaerő 

elvándorlását, ráépülhetnek a kistérség sajátos 

mezőgazdasági és kisipari termékeire. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye majd minden településén 

fellelhető még egy-egy olyan kézműves mesterség, 

kismesterség, a háziipar keretei között megmaradt szakma, 

amely hagyományos tudást őriz. 

 

Gregor Balázs vesszővel 
öltött szalmaszakajtót készít 
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A KUTATÁSBAN ÉS GYŰJTŐMUNKÁBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK 

 

BODOKI FODOR HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

Székhely: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 5.  
Adószám: 18841637-1-16 
Bankszámlaszám:  
10402049-50505753-48491006 
Társadalmi szervezet nyilvántartási száma 
(Megyei nyilvántartási szám (szám/év) 2231/2007  
Határozat száma (szám/év.alszám): 
60131/2007.4/I 
Elnök: Szabó András 5400 Mezőtúr, Túrkevei u. 
39., 06 20 214 4756, turandras@GMAIL .COM 

 
 
Az egyesület célkitűzés: A város és környéke eddig feltáratlan múltjának, kulturális örökségének és 
hagyományainak értékmentő kutatása, feldolgozása és megismertetése minél szélesebb körben. A 
helytörténeti, helyismereti tevékenységek összehangolásával kívánjuk elősegíteni a szülőhely iránti 
elkötelezettséget, a város kulturális vonzerejének növelését. Ennek érdekében: - fórumukat, 
rendezvényeket szervezünk, - kiadványokat, ismeretterjesztő anyagokat készítünk, kiállításokat 
rendezünk, - gyűjtjük a városhoz és környékéhez kapcsolódó tárgyi és szellemi értékeket.  
 

          

Iskola helytörténeti kiállítás   Tóth József emléktábla avatás 

 

 

Mezőtúri nádfedeles ház 
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TÚR-AGRO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÓ, 
KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG 

Cím: H-5400 Mezőtúr, Túrkevei út 23/1.  
Tel: +36-30-359-7435  
E-mail:  postmaster@turagro.t-online.hu  
Web: www.turagro.hu  
 

A vidéki települések fennmaradásának és 
megújításának elengedhetetlen feltétele, hogy mind 
a vidéken élőknek, mind a városok lakóinak 
szemléletét áthassák a vidékfejlesztési célkitűzések, 
ezen értékek tisztelete és ismerete. Jövőképünk 
középpontjában a fenntarthatóság, az életképes 
agrár- és élelmiszer-termelés valamint a vidéki élet 
értékei állnak. 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított 
Nemzeti Vidékstratégia céljaival összhangban 
kiemelt figyelmet fordítunk a vidéki térségek, 
települések – kiemelten a falvak és a tanyák– 
gazdasági létalapjának megerősítésére, 

újjászervezésére, a fiatal gazda életpálya modell kialakítására valamint az élelmiszer-feldolgozási 
tevékenységekre, a helyi termékek, helyi piacok kialakítására a közvetlen értékesítés 
megszervezésére, egészséges helyi termékek közétkeztetésbe történő bevonására, továbbá a 
kézművesség, a falusi turizmus és vendéglátás, falufejlesztés, vidéki értéktár nemzeti stratégiai 
program területekre. 
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TÚRI FAZEKAS MÚZEUM 

Cím: 5400 - Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E.út 41. 
Telefonszám: (+36 (56)) 350-174 
E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com, turi.mezotur@museum.hu 
Kapcsolattartó: Pusztai Zsolt múzeumigazgató 
 

   
 
Az Alföld közepén, Jász-Nagykun-Szolnok Megyében, Szolnoktól 50 kilométerre található Mezőtúr, a 
nagy múltú mezőváros. Évszázadokon át az egyik legfontosabb vásározó központ és a reformáció 
egyik magyarországi fellegvára volt. Lakói számos foglalkozást űztek, ám ezek közül a XIX. 
században máig hatóan kiemelkedett a fazekasság. A mesterség emlékeinek összegyűjtésére sok terv 
született már a XX. század eleje óta, de önálló fazekas múzeum csak 1983-ban jött létre. Az alapítást 
követő húsz évben a gyűjteménynek a volt izraelita iskola adott otthont. 2004-ben a múzeum új helyre 
költözött. Mezőtúr egyik legpatinásabb, műemlék jellegű épületében, a Bolváry-kúriában kapott új 
helyet a mezőtúri kerámiakészítés múltját és jelenét bemutató állandó kiállítás. A múzeumnak helyet 
adó, 1821-ben Kállay Péter földesúr által építtetett, klasszicizáló stílusú "L" alakú lakóépület már 
önmagában megér egy látogatást. Egyszerű, arányos elosztású homlokzata, az udvar felőli dór 
utánzatú oszlopsor és az érdekes felosztású belső terek tökéletes környezetet biztosítanak a kiállított 
tárgyaknak, dokumentumoknak. 

Az állandó kiállítás, kitekintéssel a város környékén talált több 
ezer éves régészeti kerámiákra, XVIII. századtól napjainkig 
követi végig a fazekasság, a kerámiaművesség helyi történetét. 
Írott források bizonyítják, hogy a XVI. századtól már biztosan 
dolgoztak fazekasok a városban. A XVIII. század végén 
céhekbe tömörültek és a városban egyre több fazekasműhely 
nyílt. Ekkoriban a mázatlan, egyszerégetett fekete edényeket 
készítették a legnagyobb számban. Jellegzetes termékük a korsó 
volt, ezekről kapták a korsós elnevezést. A mázak nagyobb 
mennyiségű használata feltehetőleg a hódmezővásárhelyi 
fazekasok hatásának köszönhető.  
 

 
Dr. Füstös Jenő 1983-ban kezdte saját garázsában 
összegyűjteni a helyi fazekas hagyományok emlékeit, 
elsősorban a kerámiákat. Gyűjteménye az évek alatt 
meghaladta az 1000 darabot, melyet 2009-ben teljes 
egészében a mezőtúri múzeumnak ajándékozott. A 
hatalmas anyagból kb. 400 db kerül bemutatásra a 
kiállításon. 
 


