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„A madárnak szárnya van és 
szabadsága, nekünk szülőföldünk 

és sok-sok tennivalónk.”
(Tamási Áron)

Beszélgetés Nagy Györggyel, 
a várhosszúréti Gömöri Kézművesek Társulása 

elnökével a Kárpát-medencei partnerségekről

A  Gömöri Kézművesek Tár-

sulása a gömöri régió magyar 

identitástudatának őrzésében és 

ápolásában fontos szerepet játszik. 

Nemcsak egyesíti a hazai és külföl-

di kézműveseket, hanem olyan va-

lódi hagyományőrző tevékenységet 

végez, amely ma példaértékű a fi -

atalok és idősek számára egyaránt. 

Megalakulása óta intézményes hát-

tér nélkül működik.

A  társulás működése 16 éves 

múltra tekint vissza. Kézművese-

inek száma több mint 100 fő, akik 

rendszeresen képezik magukat 

szakmai konferenciákon, progra-

mokon. Az elmúlt években több 

magyarországi népművészeti 

egyesülettel vették fel a kapcsola-

tot és működnek együtt (Hegyal-

jai, Bükkaljai, Palóc, Fügedi Márta, 

Sajó menti). Ezen egyesületek tag-

jainak többsége a Gömöri Kézmű-

vesek Társulásának is tagja.

A  kulturális kapcsolatok ápolá-

sának számos lehetőségét sorakoz-

tatják fel, és hatalmas energiákat 

mozgatnak meg: hírüket és erejü-

ket hittel végzett munkájuk támo-

gatja.

Nagy Györgyöt, a  társulás ve-

zetőjét kérdeztem néhány fontos 

eseményről. Gyuri nagyon sokat 

tesz a közösségért. Fáradhatatlan 

nemcsak a munkában, de magán-

emberként is: sokat tesz civilként 

egy olyan régióban, ahol a ma-

gyarság fogyatkozóban van. Saját 

magát úgy jellemzi: várhosszúréti 

parasztgyerek, aki egyszerű ésszel 

gondolkodik. Ugyanabban a szo-

bában olvas, tévézik, hallgat zenét, 

vagy ír a számítógépen, amelyben 

az ősei születtek. Ragaszkodik eh-

hez a helyhez, úgy érzi, dolga van 

itt, és tesz is azért, hogy az embe-

rek szeressenek itt élni és lenni.

Dolgozik a falujáért, azért a 

kultúráért, amiben még része volt 

kisgyerekként.

Sorsa nem volt egyszerű, hiszen 

egy baleset során komoly kopo-

nyasérülést szenvedett, és a legop-

timistább orvosok is azt mondták, 

hogy élete végéig kerekesszékben 

kell ülnie, ellátásra és segítségre 

szorul. Természetesen nem adta 

fel a küzdelmet, helyreállító műté-

tek sorozata következett. Felesége 

folyamatosan ott volt mellette, jó-

formán csak ők ketten hittek abban, 
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hogy Gyuri újra járni és focizni fog. 

Kitartottak a hitükben, s  ma már 

jár, állatokat tart, fél kézzel kaszál-

gat a kertben, tud autót vezetni, és 

képes a családjával együtt teljes 

életet élni – lányai szépen csepe-

rednek.

Kovács Anikó: Mikor alakult a 

Gömöri Kézművesek Társulása, és 

milyen céllal?

Nagy György: A Társulás 2002-

ben alakult polgári társulásként 

Várhosszúréten. Célja a hagyomá-

nyos mesterségek újjáélesztése, és 

oktatása.

K. A.: Hol tudjátok ezeket a te-

vékenységeket végezni, hiszen ehhez 

megfelelő térre is szükség van?

N. Gy.: Nélkülözhetetlen volt 

egy olyan műhely kialakítása, 

amely teret biztosít az alkotáshoz 

és a kész munkák bemutatáshoz. 

Nagy segítséget jelentett a Gömö-

ri Kézműves Központ megnyitása 

2006. augusztus 5-én, ahol igazi 

otthonra találtak a kézműves tevé-

kenységek. A  kézműves ház Vár-

hosszúréten az elmúlt évek alatt 

újabb rekonstrukciókon esett át, 

így most már szálláshelyet is tu-

dunk biztosítani a kézműveseknek.

K. A.: Milyen szerepetek volt a 

„Pásztorok áldomása“ című pász-

tortalálkozó megrendezésében?

N. Gy.: A  pásztortalálkozót mi, 

vagyis a Gömöri Kézművesek Tár-

sulása szervezte. Az ötlet tőlünk 

származott, de rengeteg segítséget 

kaptunk, és a rendezvényt egészé-

ben együttműködésben valósítot-

tuk meg. Voltak partnereink, ön-

kéntesek, akik nagy segítségünkre 

voltak. Az egész környék megmoz-

dult, mindenki kivette a részét a 

munkából, aki tehette. A szükséges 

anyagi forrás megteremtésétől a 

másnapi takarításig mindenkinek 

meg volt a maga feladata. 2008-

ban, 2010-ben és 2012-ben rendez-

tük meg.

K. A.: Mennyire népszerű ez az 

esemény? Kik érkeznek ide, milyen 

az érdeklődés?

N. Gy.: A  pásztortalálkozó lett 

a legnépszerűbb eseményünk. Vár-

hosszúrét kicsiny falujába több-

ezres tömeget vonzott. A  nap fo-

lyamán versenyekre is sor került, 

többek között pásztortánc, pász-

tormese, pásztorének, pásztorzene 

(hangszeres) kategóriákban. A  lá-

togatottság elérte a 6000 embert. 

Nagyon sokféle nemzet és ember 

érkezett a találkozóra. Persze első-

sorban pásztorok Magyarország-

ról, Erdélyből és Kárpátaljáról. Az 

utolsó alkalommal úgy éreztük, ez 

az esemény túlnőtte kis falunkat. 

Gondolkodnunk kell a folytatásról. 

Csak akkor fogjuk újra megszer-

vezni, ha kitaláltuk, hogyan lehet 

ennyi embert kényelmesen és biz-

tonságosan fogadni.

K. A.: Mióta szerveztek gyer-

mektábort?

N. Gy.: Gyermek kézműves 

tábort társulásunk megalakulása, 

azaz 2002-től szervezünk – idén 

már tizenhetedik alkalommal. 

A  gyermektáboraink nagy népsze-

rűségnek örvendenek. Még véget 

sem ér az egyik tábor, a  gyerekek 

Lányaival

Pásztortalálkozó
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már iratkoznak a következőbe, 

nehogy lemaradjanak róla. Most 

már felnőtt egy olyan generáció, 

akik azelőtt gyermekként jártak 

kézművességet tanulni, most tiné-

dzserként ugyanezt tanítani járnak 

vissza. Ez nagy büszkeséggel tölt el 

bennünket.

K. A.: Hány gyermeket tudtok 

egy tábor alkalmával foglalkoztat-

ni?

N. Gy.: Voltak évek, amikor 

150-180 gyerek volt naponta, de az 

utóbbi években 60-80 gyereket fo-

gadunk, mivel intézményes háttér 

nélkül működünk, és így nagyon 

nehéz anyagi forrást találnunk.

K. A.: Ezekbe a táborokba jár-

nak magyarországi gyermekek is, 

vagy csak a helyieknek, környékbeli 

gyermekeknek szervezitek?

N. Gy.: Többnyire helyi és kör-

nyékbeli gyerekek jönnek. A gömö-

ri régió gyermekeit próbáljuk első-

sorban felölelni sok magyarországi 

résztvevővel.

K. A.: Mióta rendezitek a Gö-

möri Kézműves Vásárt, és honnan 

jött a gondolat a megrendezésére?

N. Gy.: Az első Kézműves Vásár 

2006-ban volt. Mivel a pásztortalál-

kozókat kétévente szerveztük, így 

maradt egy üres nyár. Arra gondol-

tunk, legyen egy jó kis vásár, ahol 

kézműveseink kipakolhatják por-

tékáikat és persze be is mutathatják 

szakmájuk csínját-bínját. A  vásá-

rokkal kapcsolatban az első évek-

ben nem gondolkodtunk nagyban, 

inkább helyi fellépők voltak, és a 

társulás tagjai árultak. Mára már 

a Kézműves Vásár kinőtte magát. 

Mindenki tudja a környéken, hogy 

július utolsó szombatján vásár van 

Hosszúréten. Most már ott tartunk, 

hogy a látogatottság évről évre nő, 

körülbelül 3000 résztvevő volt tavaly.

K. A.: Úgy tudom, hogy ebben is 

részt vesznek Magyarországon élő 

kézművesek.

N. Gy.: A  kézművesek 70 szá-

zalékát Magyarországon élő kéz-

művesek alkotják. A  programba 

fellépők között is szerepelnek ma-

gyarországi néptáncosok, citerá-

sok, népdalénekesek.

K. A.: Nagyon sok projekt-

ben, eseményben működtök együtt, 

vagytok partnerei anyaországi szer-

vezeteknek. Tudnál egy párat ezek 

közül felsorolni?

Gyermektáborban

Kézműves kiállítás és vásár
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N. Gy.: Hét népművészeti 

egyesülettel (Bihari-, Hegyaljai-, 

Kisgyőri-, Bükkaljai-, Sajómen-

ti-, Palóc-, miskolci Fügedi Márta 

Egyesülettel) vagyunk kapcsolat-

ban, valamint a Népművészeti 

Egyesületek Szövetségével. Együtt 

kutatjuk a gömöri fazekasság múlt-

ját, igyekszünk a hagyományainkat 

életben tartani. Több tábort, vásárt 

szerveztünk már együtt. Nagy gon-

dot fordítunk a mesterség tovább-

örökítésére is képzések formájá-

ban. Partnereinkkel összefogásban 

nyújtunk be pályázatokat, ezekből 

fi nanszírozzuk a tevékenységein-

ket, és több magyarországi pro-

jektben vettünk már részt az elmúlt 

évek során.

2014-től minden hónap első va-

sárnapján az udvaron őstermelői 

piacot tartunk, kiállítóként és árus-

ként ingyenes a részvétel. A Gömö-

ri Kézműves Népművészeti Feszti-

vált 2006-tól minden év júliusának 

utolsó hetében tartjuk, konferen-

ciát szervezünk a kézművesek-

nek. Kialakítjuk a Népművészetek, 

Ügyes kezek és Őstermelők Utcáját, 

a  Csűr színpadot és hagyományos 

mesterség bemutatót, népzenei, 

néptánc bemutatókat szervezünk.

K. A.: 2007 óta meghatározza 

munkátokat a régi mesterségek visz-

szatanítása, többek között a fafara-

gás, kosárfonás, fazekasság, kovácso-

lás, csipkeverés megismertetése, és jó-

tékonysági tevékenységet is végeztek.

N. Gy.: Igen, erre több jó pél-

dát tudok említeni. A  legelső gyer-

mektáboraink résztvevői már úgy 

járnak vissza, hogy ők maguk ta-

nítják az évekkel ezelőtt elsajátított 

ismerteket. Van egy fi atalember a 

településünkön, aki 20 éves kora 

ellenére kiváló ismerője a harang-

öntésnek. Még sikerült időben 

elsajátítania ezt a mesterséget, és 

már olyan professzionális módon 

végzi, hogy magyarországi harang-

öntő mesterek kérnek tőle szakmai 

tanácsot. Jótékonysági tevékeny-

séggel is foglalkozunk, hiszen a 

második világháborúban elesett 

katonák új tömegsírjának emlék-

művére felkerült harangot az előbb 

említett fi atalember, Szlizs Róbert 

készítette, a  kopjafa és kereszt pe-

dig Ulman István helybéli fafaragó 

és társainak alkotása. Elkészítettük 

továbbá a krasznahorkai várkápol-

na új harangját is. Szintén önkén-

tes alapon végezzük a szlovák te-

Mesterségbemutató

Jótékonyság

Harang
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rületen eltemetett magyar katonák 

emlékművének az ápolását.

K. A.: Igen sokszínű tevékeny-

séget végeztek a régióban, mindig 

van újabb és újabb terv és ötlet. Az 

elmondásod alapján arra a követ-

keztetésre jutottam, hogy folyama-

tosan tartjátok a kapcsolatot a ma-

gyarországi kézművesekkel és ők is 

szívesen járnak hozzátok. Mi az az 

erő, ami így összetart benneteket?

N. Gy.: Folyamatosan vannak 

újabb és újabb terveink, melyeket 

szeretnénk még megvalósítani, és 

mindegyikhez komoly összefogásra 

van szükség. Szerencsére ebben itt 

nincs hiány. Nehéz megmondani mi 

az, ami összetart bennünket a ma-

gyarországi kézművesekkel. Talán 

elsősorban az elmúlt évek alatt ki-

alakult barátság, illetve az együtt-

működés és a közös munka öröme. 

Sokszor – bár nagyon sok munkánk 

van ezekben az akcióban – nekünk 

ez mégis kikapcsolódást jelent. Ösz-

szeköt bennünket a várhosszúréti 

hangulat, az öröm, a bánat, a nyuga-

lom, örökségünk megőrzése, a közös 

munka és alkotás. És amire büszkék 

vagyunk, hogy munkánkat el is isme-

rik, hiszen 2017-ben a Magyar Művé-

szeti Akadémia Népművészeti Tago-

zata a magyar népművészet életben 

tartása és továbbörökítése érdekében 

végzett tevékenységünkért, áldozatos 

közösségformáló munkánk elismeré-

seként a Magyar Művészeti Akadé-

mia elismerő oklevelét adományozta 

társulásunknak. A díjat Kékedi Lász-

lótól, a Magyar Művészeti Akadémia 

Népművészeti Tagozatának veze-

tőjétől vettük át. Ez az elismerés az 

egész csapatunknak szólt, az eddigi 

16 évnek, és remélem, hogy nagyon 

sok ilyen aktív évünk lesz még. Ma-

radunk hűek társulásunk mottójához: 

„A  madárnak szárnya van és szabad-

sága, nekünk szülőföldünk és sok-sok 

tennivalónk.” (Tamási Áron)

NAGY GYÖRGY: (1972) Várhosszúréten, szlovákul Krásnohorská Dlhá Lúka településen 
él és dolgozik. Balesete előtt ácsként és fafaragóként tevékenykedett. A Gömöri Kézmű-
vesek Társulása megalakulása (2002) óta, mint a társulás vezetője végzi munkáját.

KOVÁCS ANIKÓ: (1967) Tanulmányait földrajz –rajz szakon végezte a nyíregyházi Bes-
senyei György Tanárképző Főiskolán, majd művelődésszervező szakon az egri Eszterhá-
zy Károly Tanárképző Főiskolán. 2017-ben mester diplomát (MeD) kapott a Nyíregyházi 
Egyetem – vizuális- és környezetkultúra tanár szakán. 2013 óta dolgozik a Nemzeti Mű-
velődési Intézet, majd az NMI Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodá-
jában módszertani referensként.

ÜnnepségenEmlékmű-ápolás
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Gyertyaláng a hősökért
Évről-évre több közösséget von be 

a Krajczáros Alapítvány első világháborús projektje

A  döntően hadisírgondozással, 

a  múlt emlékeinek megörökítésé-

vel és ápolásával foglalkozó Kraj-

czáros Alapítvány kuratóriumának 

elnökével, Németh Istvánnal arról 

beszélgettünk, hogy 2010 óta si-

kerrel szerveznek gyertyagyújtó 

akciót az első világháborút lezáró 

béke évfordulóján, azaz november 

11-én, tisztelegve a frontokon el-

esett katonák előtt. A  mintegy ne-

gyedévszázada működő, hivatásos 

katonák és közalkalmazottak által 

létrehozott szervezet már nyolc 

éve szervezi ilyen típusú akcióit, és 

a Nagy Háború századik évfordu-

lójára is kiterjesztették a megemlé-

kezés kereteit.

Végső István: Mivel foglalkozik 

a Krajczáros Alapítvány? Mi moti-

válta a megalapítását?

Németh István: A  rendszervál-

tás idején borzasztó gondok voltak 

a magyar hadseregben. Ezért, ami-

kor 1993-ban megalakultunk erre 

fókuszáltunk. Szociális gondosko-

dás és a katonák segítése. Az eltelt 

csaknem negyed század alatt sok 

víz folyt le a Dunán és Tiszán. Idő-

közben a hatókörünk nemzetközi-

vé szélesedett, mintegy 25 hazai és 

külföldi civil szervezettel tartunk 

rendszeres kapcsolatot. Ebben 

kiemelt jelentőségűnek tekintjük, 

hogy alapítói lehettünk a Visegrad 

Working Group for Military Ce-

meteries formációnak. A visegrádi 

országokból szövetkezett civilek 

hadisírgondozással foglalkoznak. 

A  térségben lévő közel 180 kato-

natemető közül mára már mintegy 

40 sírkertet felújítottak. A Krajczá-

ros Alapítvány önkéntesei 2010-től 

vannak jelen az Északkelet-Szlo-

vákiában zajló rekonstrukcióban. 

Az utóbbi 15 évben a közhasznú 

szervezet fő profi lja – elsődlegesen 

a mai határainkon túl – katona-

temetők gondozása lett, valamint 

a témához köthető kulturális te-

vékenység, így köztéri emlékjelek, 

szobrok állítása, könyvek kiadása, 

megemlékezések szervezése, ke-

gyeleti túrák bonyolítása, alko-

tótáborok és festménykiállítások 

megvalósítása. Az alapítvány tag-

jai és a csatlakozó, nem egyszer 

egészen fi atal önkéntesek rendsze-

resen ápolják a Doberdó, Isonzó, 

Szlovénia és a Felvidék területén 

szétszórtan fekvő hadisírokat és 

hősi emlékműveket. Az évek so-

rán a karitatív érzékenységünkről 

is bizonyságot tettünk. Két évti-

zed alatt mintegy 15 ezer magyar 

nyelvű könyvet, számítógépeket, 

használt ruhákat, bútorzatot és 

más tárgyi adományokat juttat-

tunk el főként határon túli rászo-

rulókhoz, beleértve a Déván, Böjte 

Csaba ferences szerzetes által irá-

nyított gyermekotthon hálózathoz. 

Mostanság munkánk zöme az első 

világháború hadszíntereihez kap-

csolódik, ám az 1848-as szabad-

ságharc emlékét őrzi Érsemjénben 

Kazinczy Lajos honvéd ezredes, 

Székelykeresztúron Bem apó szob-

runk, valamint nem kevés kopjafa 

és más emléktábla a környező or-

szágokban. Szent Istvánt idéző fá-

ból készült alkotásunkkal az arra 

járó turisták 2014-től a Gyilkos-tó 

partján találkozhatnak. A  fehér-

Végső IstvánVégső István


