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Művészet – közösség

Angyal LászlóAngyal László

Beszélgetés 
Kiss Árpádné palástkészítővel 

és Monostory Viktória ikonfestővel

2016-ban egyik szakmai prioritás 
lesz az Amator Artium, a hazai nem 
hivatásos alkotóművészek: képző- és 
iparművészek felmenő rendszerű meg-
mérettetése, szakmai munkájuk, mű-
vészeti tevékenységük mind magasabb 
színvonalon való gyakorlásának segí-
tésére. Az alábbiakban a két beszélge-
tés egy palástkészítővel és egy ikonfes-
tővel, akik a Hajdú-Bihar megyei Őszi 
Tárlat szereplői és díjazottjai voltak, 
kedvcsináló ehhez a munkához.

Hajdú-Bihar megyében az Őszi 
Tárlatok már az 1950-es évektől meg-
rendezésre kerültek. Hagyományosan 
a nyitottság jellemző a kiállításra mű-
faji, technikai és tematikai vonatkozá-
sokban is. Abban is egyedi, hogy mind 
a hivatásos, mind az amatőr alkotók 

számára lehetőséget ad a megméret-
tetésre. A  zsűri által legjobbnak ítélt 
alkotások hagyományosan nívódíjban 
részesülnek. A díjak rendjében tavaly 
kezdődött egy újítási folyamat a Kö-
zösségi Díj kiadásával, amelyet a ka-
bai Bánszki Pál Alkotókör érdemelt ki. 
Idén első ízben adtuk ki a Helyi érték 
Díjat, amelyet olyan alkotó érdemel-
hetett ki, aki sokat tett munkásságával 
az értékőrzésért. Ezzel a díjjal szeret-
nénk felhívni a fi gyelmet az értékőr-
zésre, illetve a helyi értékek jelentősé-
gére.

Az új díjak jól érzékeltetik, hogy az 
amatőr képző- és iparművészet alap-
vetően közösségi jellegű, hiszen az al-
kotóvá válás alapvetően közösségek-
ben (szakkör, alkotókör, alkotótábor, 

egyesület stb.) valósul meg. Az egyéni 
alkotói pálya fejlődése is közösségek-
hez és közösségekben történő megmé-
rettetéshez kapcsolódik. A díjak jelzik, 
hogy a helyi értékek az alkotó ember 
gondolkodásában jelen vannak, és 
azok a műfaj sajátos kifejezési lehe-
tőségein keresztül sokakhoz, további 
jelentéstartalmakkal felruházva jut-
nak el.

A Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat 
2015. október 9. és 30. között volt láto-
gatható a Belvárosi Galériában, ami 
a Debreceni Művelődési Központban, 
a Kossuth utca 1. szám alatt található.

Kiss Árpádné a Hajdú-Bihar Me-
gyei Őszi Tárlaton a Helyi érték Díjat 
kapta.

Angyal László: Mit jelent önnek ez 
a díj?

Kiss Árpádné: Ez a díj nekem az 
egész munkásságom megbecsülését 
jelenti. Figyeltek arra, amit én csiná-
lok, amit én alkotok. Nagyon megle-
pett a díj és nagyon örülök neki.

A. L.: Én úgy tudom, hogy nem túl 
sokan foglalkoznak palástkészítéssel.

K. Á.-né: Valóban, körülbelül tí-
zen vagyunk az országban, de azon a 
módon, ahogy én készítem a palásto-
kat – a paszományát kézi horgolás-
sal  –, rajtam kívül, tudomásom sze-
rint, senki nem csinálja.

A. L.: Akkor ez egy teljesen egyedi 
teljesítmény?

Monostory ViktóriaKiss Árpádné
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K. Á.-né: Hát én nagyon örülnék, 
ha annak lehetne nevezni. Csodála-
tos érzés, amikor az alkotás kipattan 
a fejemben, természetesen sok gon-
dolkodás, tervezgetés előzi meg. Mi-
kor aztán ránézek, és úgy gondolom, 
hogy nincs mit hozzátenni és nincs 
mit elvenni belőle, akkor az elkészült.

A. L.: Azt hiszem, hogy minden al-
kotó ezt hasonlóképpen látja vagy éli 
meg. Úgy tudom, hogy az ön alkotói 
folyamatában vannak nagyon izgal-
mas átörökítő, más művészeti ágak-
hoz kapcsolódó asszociációk vagy to-
vábbgondolási folyamatok is.

K. Á.-né: Igen. Egy ünnepi alka-
lomra, várva a családot, elsőként ér-
keztem a debreceni nagytemplomba. 
Ennek így kellett lenni, mert ilyenkor 
az ember csodálja a díszítményeket. 
Az orgona vízszintes soránál elidőzve 
néztem, ahogy a tulipánok a kis kar-
jaikkal átölelik a középen levő motí-
vumot, egy másik virágot, és szinte 
áramütésként ért a felismerés, hogy 
ezt a harmóniát átvihetem a palástra. 
Ennek megoldására a gomboló pánt 
kínált lehetőséget, és ezek után „már 
csak” meg kellett csinálni. Ugyanilyen 
hatással volt rám az orgona csúcsán 
levő díszítmény, a  körülötte levő in-
dákkal.

A. L.: Számomra az is nagyon ér-
dekes, hogy a palást forma, az egy ha-
gyományos ősi forma, és a díszítő mo-
tívumokban van egyfajta továbbgon-
dolás, újítás, ha úgy tetszik innováció.

K. Á.-né: A  hagyományos paszo-
mányok készítését Somogyi Sándor-
né tanította meg, és a továbbgondo-
lásban jó alapul szolgált. Gyermekko-
romtól kezdve szinte hasonló palásto-
kat láttam, egyforma paszománnyal, 
és úgy éreztem, hogy ezen változtatni 
kellene. Lehetőleg az egyénhez iga-
zítva a formát és a díszítményt, hisz 
lelkésznők is viselik ezt a szigorú öl-
tözéket. A  palást fazonját íveltebbé, 
lágyabbá alakítottam, és az általam 
megalkotott tulipános paszománnyal 
országos első díjat kaptam Békéscsa-
bán. Gyönyörű feladat volt az orgona 
csúcsán levő motívum megalkotása, 
amit Dr. Fekete Károly püspök úr pa-
lástjára készítettem el felszentelésére, 
amit örömmel fogadott. Püspök úr 
képletesen is a csúcson van, és úgy 
gondolom, ez nagyon kifejező volt eb-
ben az esetben.

A. L.: Igen, éppen ezt szerettem 
volna kérdezni, hogy milyen volt a fo-
gadtatás, de úgy látszik, hogy sikerült 
elérnie a kitűzött célt. Készít-e a gye-
rekek számára is hagyományos visele-
ti darabokat?

K. Á.-né: Gyerekek részére készí-
tettem kis mellényt, bolerót, keresz-
telő takarót, hagyományos és általam 
alkotott paszományokkal. Legutóbbi 
munkám a kollégiumi foglalkozások-
hoz kötődik. Tógákat kell készíteni 
a gyerekek számára, és a legkisebb 
olyan aranyos, hogy legszívesebben 
vitrinben helyezném el, hogy megőr-
ződjön ebben az állapotban.

A. L.: Úgy érzem, hogy ön az érték-
kel, a  hagyománnyal, az örökségünk 
védelmével küldetésszerűen foglalko-
zik. Azt hiszem, munkássága fontos 
üzenetet hordoz, és ad át az olvasók-
nak, a generációknak az értékőrzéssel 
kapcsolatban.

K. Á.-né: Nagyon fontos számom-
ra az értékőrzés. Mindenkinek azt üze-
nem, hogy művelje a régit és alkosson 
újat! Kísérje fi gyelemmel az épített 
örökségünk kincseit, egy úrasztali 
terítőt vagy éppen egy kovácsoltvas 
kerítést, és amennyiben azzal a tech-
nikával meg lehet valósítani, használja 
fel ezeket a motívumokat munkája so-
rán. Kívánom, hogy mindenki találjon 
olyan munkát, amit elhivatottan, sze-
retettel végez, amit szolgálatnak tekint.

A. L.: Azt is mondhatjuk, hogy a 
palástkészítés élő örökség?

Szent Bazil Kör

Kiss Árpádné- Református férfi  palást
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K. Á.-né: Igen, él, és tovább is 
szeretném éltetni, ameddig csak tu-
dok dolgozni, hisz palástjaimat szinte 
minden földrészen viselik. Amerika 
több városában, például Los Ange-
lesben, a  hollywoodi gyülekezetben, 
Dél-Koreában, Dél-Afrikában és még 
sok helyen. Jóleső érzés, amikor fel-
kérnek egy-egy ilyen feladatra.

A. L.: Én azt hiszem, hogy ezek a 
palástok viseleti darabok, közösségi 
szimbólumok is. Az összetartozásnak, 
egy közösség összetartozásának, egy-
betartozásának is a jelképei, megteste-
sítői, jól gondolom?

K. Á.-né: Mindenképpen így gon-
dolom én is, ezért igyekszem a motí-
vumokban is egy-egy kis kapcsolódási 
pontot találni erre a gondolatmenetre, 
hisz amikor a gomboló pánton meg-
jelenítem a kis indákat, azokat úgy 
igyekszem alakítani, hogy valahogy 
egymásba kapcsolódjanak, ezzel is ki-
fejezve az összetartozás érzését.

A. L.: Úgy tudom, hogy kapott 3 
éve egy különleges felkérést. Mesélne 
erről?

K. Á.-né: A  Debreceni Refor-
mátus Kollégium Igazgatótanácsa a 
kollégium fennállásának 475 éves év-
fordulójára új tógák készítését hatá-
rozta el. Ez a kollégium ünnepi vise-
lete. A tóga egy felső, zöld szűrből és 
alatta egy bokáig érő fekete öltözék-
ből áll, a  régi leírások ezt dolmány-
nak nevezik. Máig emlékszem, hogy 
2012. október 26-án 14 óra 00 percre 
várt Dr. Fekete Károly rektor úr, hogy 
felkérjen a tógák elkészítésére. Hát, 
bizony nagy feladatnak éreztem, de 
elvállaltam. Hatalmas kutatómunka 
után a tóga felső zöld öltözékének 
alapanyagát a nagyszebeni fonal-
gyárban fonták és festették meg az 
eredeti színre. Székelyudvarhelyen 
egy szövőasszony, Takács Gizella 
négynyüstös szövéssel, kézzel szőtte 
meg, hogy itthon elkészíthessem sár-
ga szegéllyel és bojttal díszítve. Így 
lett az, hogy a Nagy-Magyarország 
részei és alkotó emberei összefogtak 
a tógák elkészítésében.

A zöld szűr alatt viselt, bokáig érő 
fekete öltözéket elől húsz pár, az ujján 
4-4 pár fehér paszomány díszíti. A pa-
szomány elkészítésénél, a hagyomány 
megtartása mellett, olyan megoldást 

választottam, ami szolgálja az öltözék 
méretének megfelelő, súllyal bíró vas-
tagságot, a reménység szerinti hosszú 
használatot és az egyediséget. Meg-
tisztelő volt számomra, hogy erre az 
embert próbáló feladatra, engem kér-
tek fel.

Idén a hajdúdorogi Szent Bazil 
Kör tagjai vehették át a Nemzeti Mű-
velődési Intézet által felajánlott kitün-
tetést magas színvonalú, főleg görög 
katolikus hagyományokhoz kötődő al-
kotásaikért. Bízunk abban, hogy a Kö-
zösségi-díjak elősegítik a megyében al-
kotó képzőművészeti körök erősödését.

A Szent Bazil Kör vezetője, Monos-
tory Viktória vehette át 2015-ben a 
Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat Kö-
zösségi-díját.

Angyal László: Az ikonok a kö-
zépkori emberek számára több dolgot 
közvetítettek: kifejezték az Isten irán-
ti tiszteletet, valamint kapcsolatot 
teremtettek az ábrázolt személy és a 

hozzá imádkozó hívők között. A  mai 
ember számára mit fejezhetnek ki?

Monostory Viktória: Az ikonok a 
mai emberek számára Isten szerete-
tét közvetítik. Közelebb hozzák szá-
munkra Jézus életét és az akkori kor 
szellemiségét, hogy ne érezzük annyi-
ra idegennek.

A. L.: Pályája kezdetekor miért 
éppen az ikont választotta témának? 
Milyen üzenetet közvetít az ikon egy 
közösség számára?

M. V.: Sátoraljaújhelyen, Zemplén 
fővárosában születtem. A  szakrális 
művészet első gyöngyszemeivel itt 
találkoztam. A római katolikus temp-
lom ólomüveg-ablakait nézegethet-
tem, a „cerkó” ikonosztázát (ami a gö-
rög katolikus egyházmegye legszebb 
képállványa) csodálhattam gyerekko-
romban. Ezek meghatározó élmények 
voltak számomra.

1991-ben indult az iskolánk, az 
akkor Görög Katolikus Gimnázium. 
Kápolnánk volt, de szinte üres, az 

Szent Bazil Kör – Betlehem
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oltár, a  székek megvoltak, de ikonok 
nem voltak benne. Ikonfestő kört 
szerveztünk, bővítettük technikai és 
ikonográfi ai tudásunkat ikonfestő 
lelkigyakorlatokon keresztül. Mára 
szinte minden osztályteremben kéz-
zel festett ikon található, a közösségi 
tereket is ikonok díszítik és a kápol-
nánk ikonállványa is majdnem telje-
sen elkészült.

Úgy gondolom, nélkülözhetetlen 
a közös alkotás és a közös imádság 
élménye. Mivel az ikonok mindkettőt 
egyszerre megadják, ezért tökéletes-
nek tartom egy közösség összeková-
csolására.

A. L.: Mit gondol, a diákok számá-
ra miért érdekes az ikonográfi a? Hi-
szen szigorú, meghatározott szabályok 
kötik meg az alkotók kezét.

M. V.: A  mai diákok nem biztos, 
hogy tudják, hogyan készül egy ikon. 
Iskolánk ikonfestő köre lehetőséget 
biztosít az érdeklődők számára, hogy 

bepillantást nyerjenek, kipróbálják, 
megszeressék az ikonokat, a közössé-
get építhessék alkotásuk által. A  gö-
rög katolikus liturgiában minden 
egyes alkalommal megemlékeznek 
azokról az „akik a Te házad ékességét 
szeretik” könyörgésben, akik valami-
lyen módon hozzájárulnak a temp-

lom, a  kápolna építéséhez, ikonjai 
megfestéséhez, virágdíszek készítésé-
hez, vagy akik tisztán tartják azokat.

A. L.: A  tartalmi és technikai kö-
töttségek ellenére mi kelti fel a gyerme-
kek fi gyelmét az ikonok világában?

M. V.: Az ismeretlen, a misztikum. 
Az ismeretlen dolgok minden ember 
életében a legérdekesebbek.

A. L.: Hajdúdorog különleges he-
lyet foglal el a megye kulturális és val-
lási életében, hiszen a görög katolikus 
vallás hazai központja. Hogyan élnek 
a hagyományaik? Munkájuk miben 
segíti ezen hagyományok továbbélé-
sét?

M. V.: A  hagyományok a diákok 
és tanárok áldozatos munkájában és a 
hit megtartása felé való erőfeszítésé-
ben élnek tovább.

A. L.: Mit jelent önnek a közösség-
hez, egy érték- és hagyományőrző kö-
zösséghez való tartozás?

M. V.: Lépten-nyomon társakat 
találok, mindig jönnek új diákok, aki-
ket izgat ez a rendkívül érdekes, felfe-
dezésre váró világ. Együtt dolgozunk, 
szenvedünk – mert a „szépségért 
szenvedni kell” –, alkotunk, és örü-
lünk egy-egy szépen sikerült munka 
felett, különösen, ha az mások tetszé-
sét is elnyeri. Például egy-egy díj kap-
csán, mint a 2015-ös évi Őszi Tárlat 
közösségi díja, vagy a hajdúszoboszlói 
Országos diáktárlaton kapott közös-
ségi díj, de tavaly az olaszországi „100 
Jászol” nemzetközi kiállításra is be-
zsűrizték az egyik közösen készített 
ikonunkat.

Kiss Árpádné átveszi a Helyi érték díjat

A Szent Bazil Kör tagjai átveszik a Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat Közösségi-díját

KISS ÁRPÁDNÉ: Egy hat gyermekes család első gyermekeként születtem Nyírbátorban. 
Gimnáziumi és pénzügyi szakközépiskolai érettségit, könyvelői oklevelet szereztem és 
könyvelőként dolgoztam. Nagyon büszke vagyok két felnőtt gyermekemre és hét uno-
kámra. A  palástkészítést 1988-ban kezdtem, lányom bíztatására. 2001-ben költöztem 
Debrecenbe, így segíthetek itt tanuló unokáimnak. Megtaláltam a munkát, amelyben ki-
teljesedhetem.

MONOSTORY VIKTÓRIA: Tanulmányaimat Nyíregyházán biológia- kémia, majd olasz 
és rajz szakon folytattam, valamint teológiát hallgattam. 1991 óta élek Hajdúdorogon, 
azóta tanítok a Görög Katolikus Gimnáziumban rajzot és olasz nyelvet. Az ikon iránti 
érdeklődésem itt teljesedett ki. Iskolánk kápolnájának ikonosztázát és egyéb díszítéseit a 
diákokkal együtt készítjük. 1993-ban ikonfestő kört alakítottunk. A Szent Bazil Kör tagjai: 
Fodor Petra, Hajdú Petra, Fejér Dóra, Lakatos Petra, Pogácsás Zsuzsa, Sási Márta és Sási 
Petra.

ANGYAL LÁSZLÓ: A Nemzeti Művelődéi Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának
területi koordinátora, Wlassics Gyula-díjas és Bessenyei György-díjas közművelődési
szakember.


