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Padlásra száműzött, egykor szobát és szívet melengető szőt
tesek, nemez topánkák, csutkababák elsodortnak hit t világa 
kel életre a műanyagmosolyú barbi- és tömött izmú szuperhős
birodalom árnyas peremvidékén. Erre a vidékre kalauzol ben
nünket Beszprémi Ka ta l in népművész. Mesés ország a gyer
mekkor tükörcserepeiből: a csodamormoló nagymamák, s a 
tűzhely-meleg békés esti i l la tok hona. Cserepek, persze csak a 
szerencsésebbek büszkélkedhetnek egy-egy i lyen gyémántfé
nyű szilánkkal. Legtöbbünknek azonban más osztályrész jutott. 

„Ha gyermekkorban kimarad életünkből a kézművesség, 
később valóban problémát okozhat pótlása. Közművelődé
sünkből ugyanis idő előtt kikoptak a szakkör jellegű tevékeny
ségek. A népművészeti egyesületekés tanfolyamaink persze 
szívesen fogadják azokat, akik késztetést éreznek, ezzel szeret
nének foglalkozni. G y a k o r i a túljelentkezés is, ezért elsősor
ban a pedagógusokat részesítjük előnyben. Megfordultak már 
nálunk nagycsaládos anyukák is, volt , ak i hat gyerekkel. Hasz
nosan akarta lefoglalni odahaza a kicsiket." 

N e m véletlen. A kisgyermekek végtelenül szeretnek olyan 
tárgyakkal játszani, amit kezük munkája formált. N e m győz
nek elég tanfolyamot szervezni olyan pedagógusok részére, 
akik újabb és újabb fortélyok elsajátítása reményében keresik 
fel az intézetet. Teljesen tanácstalan tanítók, akik érzik tanít
ványaik oldaláról a sürgető igényt, kielégíteni azonban nem 
tudják. Teszik ezt önhibájukon kívül, hiszen sem a főiskolán, 
sem gyermekkorukban nem tanulták, nem gyakorolták. Ez a 
játszóházas tanfolyamok sikerének is a kulcsa. 

„Iskolák közül is egyre többen próbálják bejárni ezt az utat. 
A N A T indulása idején minden intézménynek meg kellett 
jelölnie egy irányvonalat, amit követni szeretne. Sokan kifeje
zetten ezt a témát, irányt választották. A z t hiszem, nem szük
séges ehhez i lyen súlyú elhatározás sem, hogy belefogjon vala
k i . Egy biztos, ak i egyszer elkezdett kézműveskedni, tanfolya
mokra járni, az óhatatlanul is magával viszi mindenüvé tudo
mányát. N o meg egy jóleső érzést: könnyebb az élete, ha i lyen 
dolgokkal szelídíti meg világát." 

Megkönnyítheti a pedagógus életét azzal is, hogy akkredi
tált a képzés, tehát beszámítható a kötelező hétévenkénti to
vábbképzésbe. Felsőfokú szaktanfolyami végzettséget ad, ami 
az iskolák által is finanszírozható. Pályázatok teremtik elő a 
szükséges támogatást ahhoz, hogy viszonylag reális részvételi 
díjat kérhessenek el a résztvevőktől. 

„Az ország minden táján nagy az érdeklődés. Különösen az 
alsó tagozat alkalmas arra, hogy sokszínű, kötelező iskolai tan
anyagát hasznos tudnivalókhoz köthessük, ötvözzük benne az 
elméleti és gyakorlati nevelést. Élményszerűvé lehet varázsol
n i a tanulást a gyermeki fantázia segítségével. Itt van rögtön a 
környezetóra. Tegyük fel: éppen a nádat meg a gyékényt ve
szik a gyerekek. Taníthatják persze ezt úgy is nekik, hogy e l 
meséljük: egyikük üreges, másikuk szivacsos, az egyiket erre, a 
másikat pedig arra használják. El lenben, ha hagyjuk, hogy 
kézbe vegye az alapanyagot, és azt mondjuk neki , hogy csinál
jon az egyikből babát vagy lovacskát, a másikból meg egy sí
pot, máris tudni fogja: abból készíthető síp, amelyik üreges, 
formálni, hajtogatni pedig csak azt lehet, amelyik szivacsos. 
Egyben elsajátíthatja az élőhelyre vonatkozó legfontosabb 

ismereteket is, miszerint vízparti növények, feldolgozás előtt 
be ke l l áztatni őket, hogy formálhatók legyenek." 

Általános iskolában még viszonylag egyszerűbb a helyzet, 
ott csak néhány tanítónénire hárul a foglalkozások feladata, 
nem szükséges összehangolni oly sok ember munkáját. A vizs- -
gák végén, zárásképpen írniuk ke l l egy dolgozatot a tanfolyam 
hallgatóinak. Ez többnyire egy munkaterv szokott lenni . Legu
tóbb is készültek olyan pályamunkák, amelyek az évkor ünne
peire, illetve a növények érési folyamatára fűzték fel a tanme
netet. Egy téma holdudvarába gyűjtött tananyag, amiben több 
tárgy is összekapcsolódik, mondhatni , szimbiózisban él: a bio
lógia a magyarral, történelem akár a technikával. 

„Játszóházi képzésünk menete könnyen átlátható. Ha l lga 
tóink első évét vizsga zárja le, szakosodniuk majd csak ez után 
kel l . Szakmákat oktatunk nekik: szövést, csipkekészítést, ko
sárfonást, gyékény-, csuhé- és szalmafeldolgozást, bőrtárgy ké
szítést, meg fazekasságot. Találunk köztük olyan szakmát is, 
melyet önállóan nem szokás alkalmazni, kísérő mesterségei
nek csínját-bínját is k i ke l l tanulni hozzá. Önmagukban taní
tani sem szabad őket, különösen akkor nem, ha valakiből ok
tató lesz. Ilyen mesterség a csipkekészítés. Csipkét sohasem 
önmagáért készítettek, tudni illett alkalmazását, hogy - rész
ben - hímzések mellé használták őket. A leendő csipkeverő 
megismerkedik tehát a hímzés fortélyaival. Vise le t i darabokon 
éppúgy feltünedeznek csipkék, nem hiába ke l l ezért néhány 
ruhadarab szabását is megtanulniuk." 

Bár népi motívumok nem, de technikák és technikákhoz 
kötődő motívumok szerepelnek a tanítók „tananyagában". 
Természetes anyagokat használnak a tárgyak megformálásá
hoz, illetve azokat a legegyszerűbb megmunkálási lehetősége
ket, amelyeket még úgy meg lehet tanítani a gyerekeknek, 
hogy azok valamiféleképpen a hagyományt is őrizzék, magu
kon viseljék. 

Hagyományos harmónia a modern mindennapok használa
tában - Beszprémi Ka ta l in ars poeticája is lehetne akár. Leg
alábbis ezen elvek mellett tette le a voksát több mint két évti
zede. 

„1973-ban alakult meg a Fiatalok Népművészeti Stúdiója. 
Merőben más, újszerű irányvonalat követő fiatalok, akik in 
kább a forma-, funkció- és hasznosság-elvét hagyták érvénye
sülni munkáikban. Egyben a táncházak hőskora volt ez. A 
népművészeti tevékenység egészen újszerű megközelítését hoz
ta magával ez a társaság, valami eredetit, mást, mint amit ad
dig tapasztaltam. Korábbi megközelítésünk alapja jobbára az 
eredeti anyagok míves megmunkálásában gyökerezett. Tár
gyaké, amelyeket akkoriban háziipari boltok kirakata őrzött 
„népművészet" címszó alatt. A z új mozgalom művészei nem 
ebben gondolkodtak, munkáikban nem ezt az irányt követték. 
Például nem a kalocsait vagy a matyót, hanem mindenki a 
saját területének hímző hagyományait próbálta felfedezni." 

„Nagyon kapóra jöt t nekem a Fiatalok Népművészeti Stú
diója" - vallja. Egy egészen más világ nyílt itt meg előtte, 
más, min t amiben addig élt. Együtt dolgoztak, és ami talán 
még ennél is fontosabb, egymást tanították. Megismerhetett 
faragókat, fazekasokat, bőrösöket, táncosokat, zenészeket, e l 
leshette mások mesterfogásait, látókörét szüntelenül tágítva. 
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Sok kézműves (sarukészítő tálkafaragó stb.) házatáján megfor
dult. 

„Nagy előny volt , hogy kipróbálhattam magam más mű
fajokban is. Közös kiállításokon vehettem részt, majd közösen 
kezdtünk el foglalkozni a gyerek témával is. Játszóházakat szer
veztünk, akkor vertük fel az első csillebérci táborokat, tánchá
zaink szülője is ez a korszak, benne Sebőékkel, Sebestyén Már
tikával. Szóval minden pezsgett, új lendületet kapott. Elérke
zett végre az idő, hogy modernül lehessen gondolkodni a nép
művészetben, a népművészetről. Mer t ez a legfontosabb - ne 
hagyjunk polcon megporosodni pusztán konvencióktól meg
bénított használati tárgyakat. 

Lakásom tele van régi ho lmikka l . N e m falra aggatom, ha
n e m használom őket. A h o g y a n ezt régen is megszokták, tet
ték, egykor használati funkciójuk vol t az elsődleges. Készültek 
persze olyan tárgyak is, amiket jegyajándékba, lakodalmakkor, 
vagy más ünnepi alkalmakkor használtak, kifejezetten a repre
zentáció kedvéért. Viszonylag csekély számban születtek, sok
kal lényegesebb az, hogy a tárgyak eszközök, a mindennapok 
részesei voltak. Egyszerű formák, praktikusság - a használható
ság dominált. Pontosan ezt a részét fedeztük fel a népművé
szetnek akkor, mi , fiatalok. N e m nosztalgiából elővett ósdi 
holmik: igenis a ma i világban is használható eszközök." 

O l y a n népeknél, mint a finnek,.sohasem okozott gondot a 
naiv- és műalkotás problémája. Művészettörténetük ugyanis 
szerves fejlődést mutat: nem igazán lehet megkülönböztetni a 
f inn jelen alkotásait az ipar- vagy a népművészet termékeitől. 
Szervesen összefonódtak, egyikük átnőtt a másikba. Hordható 
ke l l legyen a szó minden lehetséges értelmében a népművé
szet i t thon is. Hagyományvédő és modern. „Erdélyi útjaimon 
figyeltem fel nagyon egyszerű szabásrajzú, viszonylag kevés 
díszítményű ruhákra. N e m jelmez hatását kel t ik az emberben. 
Ilyen ruhákat varrtam magam is. Modernek, máig is hordha
tók. Hordom. Mindenképpen úgy gondolom, hogy hovatarto
zást jelez a népművészet felvállalása. Ruháink, bútoraink je l 
zésértékkel bírhatnak, hű tanúi annak, hogy hova húzunk. 
Ráadásul nem ke l l mindenkinek fölvenni, saját döntésed 
alapján öltheted fel, vagy felejtheted el . Nemcsak a divat, de 
belső érzéseink, gondolkodásunk diktálják együttesen, hogy 
mi lyem ruhát hordjunk. N e m is igazán egy nép, min t inkább a 
fogyasztói társadalom mellett mutat egy másik utat." 

„Viselőik valahol egy kicsit egyéniségek is. N e m azok ők, 
akik bemennek egy butikba és felhúzzák az első kezük ügyébe 
kerülő ruhát, ellenben ragaszkodnak a természethez, a termé
szetes anyagokhoz. H a nem is fogalmazzák meg, de úgy gon
dolom, ökologikus gondolkodásuk húzódik e mögött. H a job
ban szereted a bőrt, vagy pusztán érzed, tapintása mennyivel 
kellemesebb, mint a műbőré - az már valami. M i k o r magad
nak el is készíted — az már belső igény. M e g lehet tanulni. Ez 
nem egy olyan feladat, mint eljátszani hangszeren egy kon
cert remeket, mert ahhoz már tényleg briliánsán kel l uralni a 
hangszert. Mesterfokon szőni felesleges ahhoz, hogy egy ta
risznyát elkészíthess magadnak, vagy megcsináltass gyerekkel 
egy játékot. T e készíted - a cselekvés, kifejezés élménye meg
marad." 

„Periódusaim voltak, vannak, amikor elképzelek magam
nak valamit, aztán fogom és el is készítem. Szőttem már kabá
tokat a családnak, építettem kemencét a házunkban...Persze 
soha megélhetést nem biztosított számomra. Legfeljebb túl
élést. Egyébiránt, nem is biztosíthatott, hiszen nagyon nehéz 
lenne belőle megélnem. A n n a k idején kigondoltam, ha egy

szer sok pénzem lesz, nyitok egy boltot, ahol félkész terméke
ket, fonalakat, eszközöket árulnék. Be lehetne jönni, órát tar
tani akár gyerekeknek, vásárolni, vagy egyszerűen csak játsza
n i . A m o l y a n felnőtteknek szóló játszóház. Persze megélni csak 
az tud belőle, ak i megtalálja magának az irányt, amiből egyé
nisége is kibomolhat . A k k o r van esélye, hogy keresetté vál
jon. Szerintem a Mesterségek Ünnepén, meg a Táncház T a 
lálkozón is vannak olyan emberek, akiket kifejezetten keres
nek. A z o k biztos, hogy eladnak mindent. Róluk lehet tudni, 
hogy nagyjából mi lyen irányt, markáns stílust képviselnek. 
Sokan - ez számukra a legkevesebb hasznot hajtó üzlet — be
dolgoznak nagyoknak. Nagyon sok függ a fizetőképes kereslet
től, tudjuk, nem mindig azok szeretik ezeket a tárgyakat, akik
nek sok pénzük van. Egyszerű emberek mindennapi kellékei, 
ezért lehetnek kevésbé vonzóak." 

Mégis embereket, nem is keveseket vonzanak a nyaranta 
megrendezésre kerülő Téka-táborok. Téka-táborokat 1983-tól 
kezdett el szervezni. Abból indult k i , hogy vannak emberek, 
akik alkotótáborokban vesznek részt. Megint mások meg tánc
házas táborokba mennek. Kitalálta, hogy jobban megérné 
mindenkinek, ha ötvöznék e kettőt. „Hajdan minden szerdán 
fonókat csináltunk a lakásomon. Oda az jött, ak i csak akart. 
V o l t zsíros kenyér, mindenki hozott valamilyen süteményt. 
Ügyködtünk, vetítettünk, előadásokat hallgattunk. Ebből'a 
fonóból alakult k i a Téka-tábor magja, munkacsoportja, fog
lalkozásvezetői. A z Örségbe szerveztük az első táborokat, mert 
otthonosan mozgok azon a vidéken. Kezdetben jóval langyo
sabb érdeklődésre számítottunk. Végül aztán nagyon sokan 
lettünk." Székhelyüket azóta Nagykállóba helyezték át, évente 
több százan fordulnak meg ebben „a nagy családban". 

Sokat változott a világ az első Téka-tábor óta. Nemcsak 
abban, hogy a kezdeti állapotokhoz képest már luxus körülmé
nyek állnak az idelátogatók rendelkezésére, hanem abban is, 
hogy felgyorsult az „Edenen" túli világ, az emberek között a 
kapcsolatok elszakadoztak. „Hagyományőrző táncházak tanús
kodnak a századvég gyorsaságmámoráról. Mostanában a tánc
házakban is a moldvai járja. Sikerét annak köszönheti, hogy 
csak össze ke l l kapaszkodni benne, néhány lépést ke l l megta
nulni hozzá, és sokszor még csak párt sem kel l keresned ma
gadnak. Azelőtt úgy tartottam, hogy a diszkót és a táncházat 
egy dolog választja el , hogy más zenére táncolnak. Valójában 
a táncházba több minden belefér, tartalmasabbá tehető." 

Nyári táborok kapcsolódnak egyébként a játszóházakhoz is. 
Pedagógusok gyakori problémája: ha k i is jutnak a szabadba -
például erdei iskolába viszik a gyerekeket - , sem ők, sem a 
nebulók nem tudják, hogy m i mindennel tölthetnék k i n t i 
idejüket. „Nyári táboraink főleg ezzel foglalkoznak: festőnö
vényeket gyűjtünk, gyapjút színezünk velük, sárkányt, röppen
tyűt, brúgattyút készítünk, virágszövést tanulunk, gyűjtünk 
gyógynövényeket is, no és persze sütünk-főzünk. Régi cserép
edényeket használunk a konyhai munkákhoz, bennük kürtős-
kalácstól kezdve változatos ételek sorát készíthetjük. Kics iben 
túlélő táborokra emlékeztetnek. Munkamegosztás jel lemzi 
mindennapjainkat: ételt, vízszintes- és függőleges szövőszéket, 
akárcsak vesszőparipát, mind-mind közösen készítünk: közös a 
munka és közös a szórakozás." 

Kormos Edit 
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