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Okrösné Bartha Júlia

A nemez készítése
a kisázsiai törököknél

Veronika (Molnár) Gervers emlékére

Történelmi források sora igazolja,
hogy a nemezelés a textilkészítés legő-
sibb módja. Hazája Közép-Ázsia, de
ismerték Európában és a Balkánról ki-
indulva Anatólián át Mongólia keleti
határáig. Amerikában, Afrikában vagy
Ausztráliában sohasem készítettek ne-
mezt, noha az ott élő juhok gyapja
kiváló alapanyagul szolgált volna. A
nemez a nomádok számára nélkülöz-
hetetlen anyag volt. Ahol a nomád
életforma valamilyen módon megma-
radt, a nemezelés napjainkban is élő
mesterség.A technikája az évszázadok
során mit sem változott. Eltérés csupán
az, hogy míg Közép-Ázsia népeinél
kézi használatra az asszonyok kaláká-
ban készítik, addig Kisázsiában manu-
faktúrákban a férfiak mesterségévé
vált. Az iparosodás következménye-
ként létrejött életmódbeli változás egy-
re inkább tizedeli a hajdan virágzó
kismesterség követőit. A műhelyek
száma rohamosan fogy. Ez indította a
kutatókat arra, hogy számbavegyék a
még meglévő műhelyeket, felgyűjtsék
mintakincsüket. A tengerentúli orszá-
gok kutatói jóval megelőzik Európát.
Különösképp Kanada jár élen. A Royal
Ontario Múzeum jónéhány kiadványa
foglalkozik a témával. Burnham, P. A.
Andrews, Levin, Wolf és Veronika-
Molnár Gervers munkáira gondolunk,
2 akik Irán nemezhagyományairól ad-
nak jó eligazítást. Számunkra Veroni-
ka (Molnár) Gervers írásai a legbecse-
sebbek, lévén ő az első magyar szár-
mazású kutatója e témának. A magyar
szűr egy ázsiai eredetű archaikus kö-
peny című munkájában értékes adatok-
kal egészíti ki Györffy István Cifraszűr
című monográfiáját3. Anatólia nemez-
hagyományainak feltárásában Hikmet
Gürcay, Kemal Özergin, Nuri Taner,
Musa Szeyirci és Ahmet Topbas kuta-
tásai irányadóak.

Anatólia nemezközpontja Konya,

Manisa Marás, Sandikli, Turgutlu,
Afyon, Tire.ödemis, Balikesir, Isparta,
Bigadix, Bergama Sama, Akhisar vá-
rosokban voltak. Konyában, Belső-
Anatólia legnagyobb központjában a
szeldzsuk-korban honosodott meg a
nemezkészítés. 1930-ban kilencven,
1944-ben hatvan műhely dolgozott
Az 1929-ben született és a mesterséget
kilenc évesen kezdő Sapioglu mester
emlékezete szerint 1950-55 között 125
műhely volt, 1960-ra ezek száma tízre
csökkent. Manisaban, egy 1735-ből
származó okmány szerint ötven sze-
mély foglalkozott nemezkészítéssel.
1940-ben tizennyolc, 1955-ben tizen-

öt-tizenhat, 1982-ben kettő, napjaink-
ban pedig csupán egy műhelyt mond
Hasán Hüseyin Erdinc. Marásban ré-
gen tizenkét-tizenhárom manufaktúra
működött, 1982-ben már egy sem. Az
utolsó mester Afyonba költözött. Tur-
gutluban 1928-ban három műhely
volt, ehhez 1945-ben még kettő nyílt,
így 1950-ig öt üzemelt. 1960-ban a
mesterek közül meghalt egy, így a
műhelyek száma négyre csökkent.
1965-ben két mester halálával a szá-
muk kettőre esett 1967-ben újabb
nyílt, majd kettő egyesítésével Serim
Nemezüzem névvel 1970-ben új egy-
ség alakult. 1970-82-ig ez és egy
kisműhely dolgozott. Tirében 1972-
ben tizenöt manufaktúra volt, 1982-
ben pedig tizenhárom működött

Ödemisben 1920-ban hat, az 1960-
as években tíz, 1982-ben öt műhely
volt Afyonban a 19. század utolsó
éveiben a nemezműhelyek száma meg-
közelítően százötven volt, az 1920-as
években ötven, 1933-ban tizenkettő,
1966-ban húsz-huszonöt, napjainkban
huszonnégy üzemel. Balikesirben
1936-ban húsz-huszonkettő, Bigadic-
ban 1950-ben kilenc-tíz, 1981-ben
három, 1982-ben négy műhely volt
Bergamában a '20-as években húsz,
1935-ben tizenhat, 1982-ben három
műhellyel és három-négy saját házuk-
ban dolgozó mesterrel találkozhatunk.
Samaban 1981-ig két manufaktúra
működött, ám 1981-ben az egyik kár-
tológép beállításával áttért a kártolásra
és a gyapotfeldolgozásra. Akhisarban
1950-ben tizenegy a működő műhe-
lyek száma, 1982-re csupán kettő ma-
radt, két mester pedig időnként egy
műhelyben dolgozik. Noha Ispartát
Hikmet Gürcay 4 hajdan virágzó ne-
mezközpontnak említi, ottjártamkor,
1989-ben, a nemezelőknek már híre
sem volt. Emléküket csupán az utcanév
és néhány bedeszkázott műhelyajtó őr-
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zi. A tőle 130 kilométerre lévő Yalvac
városkában működik öt műhely. A fent
sorolt adatokat Ahmet Topbas tette
közzé 1982-ben.5 Balikesirben 1973-
ban V. Gervers harmincegy műhelyt
regisztrál, 1989-ben már csak húsz
üzemel. A műhelyek számának roha-
mos csökkenéséből világosan elénk tá-
rul, hogy néhány év elteltével hírmon-
dója sem lesz a kézművesség e gyö-
nyörű ágának.

Valóságos csoda az is, hogy még
felgyűjthető, ami megmaradt. Magya-
rázatául a törökök hagyománytisztele-
te szolgálhat, és az a tény, hogy Anató-
lia fennsíkjain még napjainkban is óri-
ási juhnyájakat tartanak ridegtartásban.
Számos hegyi falu lakóinak fő megél-
hetési forrása az állattartás. A gyapjú
felhasználásának a nemezelés ugyan
csak egy, ám mindeddig jelentős terü-
lete volt. Különösképp a jürük-törö-
kökre és a cserkeszekre érvényes a
megállapítás. (Jürük jelentése: vándor-
ló, nomád. A törökök keleti csoportjá-
hoz tartoznak. Türkmén eredetűek,
számuk hozzávetőleg 300 ezer. A cser-
keszek kb. 80 ezren vannak, külön
szállásterületük nincs, a nagyobb váro-
sok környékén élnek. Egyes csoportja-
ik Izmit, Bandirma, Balikesir környé-
kén és Anatólia déli részén élnek. A
név több apró népcsoportot, így ubuk
és őszét csoportokat is magába foglal.)
(6.) Általánosan tenyésztett fajta a dur-
va szőrű zsírfarkú (pirlak), de kisebb
számban merinó és pleveni fajta is
előfordul, ám utóbbiak gyapját nem
használják nemezeléshez. A zsírfarkú
juhok nem a közép-ázsiai juhfajtákhoz
tartoznak, hanem Kisázsia jellegzetes
fajtái.7

A középhosszú, durva szálú gyapjú
nagyon jó alapanyag. A juhokat évente
kétszer, áprilisban és augusztusban
nyírják. Nyírás előtt patakban megfür-
detik az állatokat. Nyírás után már nem
mossák a gyapjút, mert veszít az erejé-
ből. (Lepuhulnak a szálak, zsírtalanab-
bá válnak.) A nemezkészítéshez Bel-
ső-Anatóliában az első nyírású gyapjút
használják. Nyugat-Anatóliában főleg
Balikesir környékén a második (au-
gusztusi) gyapjú minőségét tartják
jobbnak. Nyírás után a gyapjúból ki-
szedik a szennyeződést, majd minőség
és színárnyalat szerint különválogat-
ják. Erre azért van szükség, mert az

állat egyes testrészein különböző színű
a gyapjú. (A gyapjú minőségét több
tényező befolyásolja, így például a
napsütés, a takarmány.) A szétváloga-
tást követi a gyapjú fellazítása, a kárto-
lás. Nagyobb mennyiségben kártoló
műhelyekben végzik, melyeket pénzért
bárki igénybe veheti. A kártológépek
elterjedése az ötvenes évektől lett álta-
lános. A nagyobb nemezelő műhelyek
maguk is tartanak kártológépet, így
mindig csak az éppen kellő mennyisé-
get kártolják, mert a kártolt gyapjú
igen kényes, a tárolás során megtörhet.
A kisebb falusi műhelyek a gyapjú
lazítására íjfát (jaj) használnak. (Vala-
ha ez az eszköz a magyar kalaposok
műhelyében is megtalálható volt.) Ke-
rete 180 cm hosszú, húrját juhbélből
sodorják. A gyapjú lazítását a földön
guggoló helyzetben az íjat közvetlenül
a gyapjúkupac felett tartva, az ideget
rezgésbe hozva végzik. A szálakat a
vibrálás szinte pehelyszerűvé lazítja. A
gyapjú zsírosságától függően ezt a mű-
veletet kétszer-háromszor is megis-
métlik.

Anatóliában a nemezelés a férfiak
mestersége. Egyetlen falut találtam,
ahol asszonyok is készítenek nemez-
szőnyeget. Hóseyinbeyobasi nevű he-
gyi falucska. Az asszonyok fésűvel
(tarák) lazítják a gyapjút, hasonlóan

közép-ázsiai rokonaikhoz. A fésűt fá-
ból készítik, 28 pár fogazattal. A fogak
10 cm hosszúságúak. A fésülést ülő
helyzetben végzik úgy, hogy a fésűt
egyik lábukkal a földhöz nyomják. Két
kézzel az éles fogazatra húzzák a ma-
roknyi gyapjúcsomót, s mindezt addig
ismétlik, amíg a kellő lazaságot el nem
érték. A nők, mint minden nagyobb
munkát, a nemezelést is kalákában
végzik. (Közben mindenféle dolgot -
néha vaskos tréfákat is megengednek
maguknak.)

A gyapjú lazítását a festés követi.
Ezelőtt húsz-harminc évvel még álta-
lános volt a növényi eredetű festékek
használata, ma már azonban Nyugat-
Anatóliában csupán egyetlen helyet,
Yürekli nevű falut említik, ahol a jürü-
kök festőnövényekkel színezik a gyap-
jút. Délen Dösemealti falvaiban hasz-
nálják, a csomózott szőnyegek és a
kilim készítői. A nemezelők már
szinte kivétel nélkül a szintetikus festé-
kek alkalmazására tértek át. A meste-
rek rendszerint maguk festik a gyapjút
A leggyakrabban használt színek a bar-
na, a vörösnek minden árnyalata, a
narancsszín, a kék és a fekete. A termé-
szetes színű gyapjúból néhány mm
vastagságú nemezt készítenek, majd
ezt teszik a festőlébe. A vékony, szí-
nes, díszítésre szánt nemez neve: na-
kislik. Ritkán az is előfordul, hogy már
megfestett gyapjúból készítik a mintá-
hoz szükséges anyagot.

A gyapjút rendszerint vásárokban
szerzik be, vagy közvetlenül a pászto-
roktól vásárolják. Az is előfordul, hogy
a megrendelő a saját gyapjúját viszi be
a műhelybe. A falusi műhelyek zöme
szoros megrendeléssel dolgozik. A dí-
szítéshez megfestett vékony nemezlap-
ból kb. két cm szélességű csíkokat
vágnak le, majd ebből tépkedik le a
motívumhoz kellő ujjíznyi darabkákat
A motívumot benedvesített gyékény-
szőnyegen rakják ki minden segéd-
eszköz nélkül, szabadkézzel. A mintá-
tól függően egy-két óra szükséges ah-
hoz, hogy a díszítés elkészüljön. A
falusi megrendelők a mintát rend-
szerint a mesterre bízzák, míg a váro-
sokban, ahol a műhely egyben boltként
is működik, a meglévő kollekcióból
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választhatnak. Egy-egy területen jel-
lemző motívumok alakultak ki. Ezen
belül nagy változatosságot nem tapasz-
talunk, mégsincs két azonos szőnyeg
sem. A minta elkészülte után egy
vesszőseprűhöz hasonló eszközzel
(szacski) rászórják a már fellazított
gyapjút Laza állapotban rendszerint
negyven-ötven cm vastagságú ez a
gyapjúréteg. A terítésnél ügyelni kell
arra, hogy a gyapjú elosztása egyenle-
tes legyen, különben a nemez kilyu-
kadhat. A leterített gyapjút formára
igazítják, széleit elegyengetik, majd
kis seprű segítségével szappanos vízzel
megpermetezik. Vigyázni kell, nem le-
het túl vizes, mert a gyapjúszálak átáz-
nak, a minta is elmozdulhat, vagy nem
tapad meg kellően. A nemezkészítés
egyszerű technikájában talán ez a leg-
fontosabb mozzanat. Miután belocsol-
ták a gyapjút, a gyékényszőnyeget fel-
tekerik, erős zsákvászonba becsavar-
ják, kötéllel átkötik, és a műhely teljes
hosszában lábbal görgetik, tapossák,
legalább két órán át. Majd kibontják és
az egészet újra szappanos vízzel belo-
csolják, ha a minta elmozdul, a kijaví-
tására még van lehetőség. Zsákot terí-
tenek rá, hogy a mintát lefogja, és
meggátolja a szélek összeragadását,
majd összehajtogatva munkapadon
kézzel gyúrják tovább. Az utolsó mun-
kafázisban minden erejét bevetve dol-
gozik a mester. A ványolás során már
csak a tenyerét és az alkarját használja.
Ez az a folyamat, melynek során a
nemez erőt kap, a minősége ekkor
válik el. A munka ritmusának megfele-
lően Allah nevét mondogatják.

A ványolás nehéz munkájának
könnyítésére a városi műhelyek az
1960-as évektől ványológépet (kecse-
tepme makineszi) használnak. Nagyon
egyszerű berendezés. Árammal műkö-
dik. Egy vasállvány alsó részén elhe-
lyezett vályúban négy kar forgatja a
nemeztekercset, miközben felülről ge-
renda vastagságú fa ütemesen veri az
anyagot Gépesített műhelyeket csak
Anatóliából ismerünk. Mivel a ványo-
lás legalább 30 fokos meleget igényel,
a falusi és kisvárosi műhelyek a meg-
rendeléseiket igyekeznek nyáron telje-
síteni. A nagyobb műhelyek Konyá-

ban, Afyonban gőzfürdőben (hamam)
végzik a ványolást, ezeken a helyeken
télen is dolgoznak a mesterek. Hagyo-
mányos gőzfürdőt azonban már csak
Afyonban láthatunk. A magas páratar-
talom nagyon igénybe veszi a szerve-
zetet, embert próbáló munkának tart-
ják.

Egy-egy nemezműhelyben kézi
megmunkálással naponta csak egy ne-
mezszőnyeg készül. Ehhez általában
3-9 kg gyapjú szükséges a szőnyeg
méretétől függően. Imaszőnyeghez há-
rom, szobaközépre való szőnyeghez
7-8 kg gyapjú kell. Az utóbbiak mére-
te rendszerint 130x240 cm. Egy ilyen
szőnyeg ára 1989-es árfolyamon szá-
mítva 60 ezer török líra. Egy kg gyapjú
3-3,5 ezer lírába kerül. A kész nemez-
szőnyeg neve elvanli kecse, a falvak-
ban „csirik"-nek hívják.

A városi műhelyek manufaktúra-
ként dolgoznak. A kártológépen és vá-
nyológépen kívül más berendezést
nem használnak. Általában hatan dol-
goznak egy mester irányítása alatt. A
műhely alkalmazottjai rendszerint csa-
ládtagok vagy rokonok. Az utóbbi éve-
kig apáról fiúra szálló mesterség volt a
nemezelés, Törökország nagyléptű
ipari fejlődése következtében azonban
egyre kevesebben választják. A na-
gyobb jövedelem reményében más te-
rületre mennek a fiatalok.

A városi műhelyek szétküldik ter-

1ASANSAHW 677

mékeiket az ország különféle vidékei-
re, ott vásárokban, bazárokban árusít-
ják. Szoros megrendelésre csak a ki-
sebb, a hegyi falvak ellátását biztosító
műhelyek dolgoznak. Itt az egyéni
megrendelőknek mindenütt megvan-
nak az ismert mestereik.

A néphit szerint minden mesterség-
nek volt egy tanítója (pir), aki vagy a
próféták közül került ki, vagy valame-
lyik vallási vezető (hodzsa) volt. Bali-
kesirben és környékén Junusz prófétát
tisztelik, mint a nemezelés meghonosí-
tóját. A legenda szerint Junusz a
hosszú vándorlásban megfáradván leül
egy gyapjúcsomóra pihenni. A verejté-
kétől összetapadt alatta a gyapjú. Ne-
mez született. Amikor a nemez félkész
állapotban van, kezd zsugorodni, „Ju-
nusz pejgamber izzad" tartja a mondás
még ma is. (A legenda keresztény vál-
tozata is ismert. Eszerint Noé lábát
feltörte a saruja. A hólyaghoz gyapjú-
tincset tett, amely a testnedvétől és a
dörzsöléstől összeállt.)1 x

Minden nemezközpontban más-
más tanítómestert tart számon a népi
emlékezet. Afyonban Ebu Said Rubba-
ni, Tirében Eyüp Suayib Mebbah és
Abdülmuttalip, ödmisben Hallaci
Mansur, Bergamában és Turgutluban
Abdülmuttalip, Akhisarban Seyit Rob-
ban, Sankdikliban Ebu Hubeyde Se-
yyüdün Nair, Konyában Heyril Parii
Sultan honosította meg a nemezelést

A hagyomány szerint minden reg-
gel, amikor a boltot feltöltötték és ki-
nyitották, imát mondtak az első tanító-
mesterhez. Este, amikor bezártak, a
tiszteletére elolvasták a Korán első
szúráját , amely így szól:
„Allah, a könyörületes és

az irgalmas nevében.
Dicsőség Allahnak, a teremtmény

Urának,
a könyörületesnek és az irgalmasnak,
aki az ítélet napját uralja.
Néked szolgálunk, és hozzád fordulunk

segítségért.
Vezess minket az egyenes úton,
azoknak az útján, akik iránt kegyesnek

mutatkoztál,
s ne azokén, akiket haragvásod sújt,
sem a tévelygőkén."

A nemezelők között jónéhány köz-
mondás és szólás járja, amely bizo-
nyítja, hogy a mesteremberek között
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rangos helyet foglaltak el, s egyben azt
is, hogy ez a munka nagy tapasztalatot,
ügyességet kíván.

Közmondások
- Mindenki nemezét nem lehet a

víztől megmenteni.
- Nemezt víztől megmenteni ügyes-

séget kíván.
- A nemezben a zsír nem, csak a víz

tehet kárt (Ugyanaz a jelentése, mint
az előzőé.)

- Amelyik ház ajtaját nemez fedi,
lakói akár a süketek. (A nemez jó
hangszigetelésére utal.)

- Se a nemez, se a vő nem jó, ha
puhány.

- Akármilyen nemeztaposó nem
csinál süveget. (A süveg készítése na-
gyon bonyolult A céhen belül a meste-
rek rengjük jeléül süveget viseltek. A
mesterség elsajátításának bizo-
nyítékául a remekbe is süveget csinál-
tak.)

- Hiábavaló, mint eső után a köpö-
nyeg.

- Ha a kedvesem olyan lenne, mint
a nemez, bárhová megyek, velem jön-
ne.

- Aba alatt férfi fekszik. (Aba =
nemezből készült férfiviselet, pásztor-
köpeny.)

- Aba alatt szultán fekszik.
- Kopasz fejet nemezsüveg takar.

(Süveget csak az arra érdemesek visel-
hettek, ezek rendszerint tisztességben,
munkában megöregedett emberek.)

- A nemez akkor jó, ha olyan, mint
az anyósom. Ha verem, dagad, ha csa-
varom, úgy összemegy, hogy minden
helyre befér.

- Aba alól botot mutatnak. (Ha a
pásztorembert háborgatják, nem tré-
fál...)

- Az aba fölül csak a csillagok
látszanak. (A pásztor éjjeli menedéke,
és egyben szabad életének szimbóluma
a pásztorköpönyeg.)

- összetekeri az abáját - és odébb-
áll.

- Fejére húzza az abáját
- A nemezen ejtett lyuk kardvágta

lyuk. (A nemezt csak karddal lehet
kilyukasztani.)

- A korsót az ólom, a nemezt a kard
próbálja.

- A vitéz kardját a nemez próbálja.

- A nemezt tapossák, a szépet csó-
kolják.

- Vasból fegyver, nemezből süveg
készül.

A felsorolt szólások, közmondások
Ahmet Topbas és Musa Seyirci gyűj-
téséből valók.14

A nemez felhasználási területe
rendkívül sokrétű. Szőnyegként pa-
rasztházakban, sátrakban földre terítve
használják. (Alakecse)

- A nomádok által használt turluk
(négy karóra rögzített nemezlap) ár-
nyékot ad, esőtől véd. Mérete 120-
130x200 cm.

- A tejesedényekre ujjnyi vastagsá-
gú fehér nemezt borítanak, mely meg-
védi a tejet a piszoktól, és egyben a
termosz szerepét is betölti (szüt kecse-
szi).

- A nomádok, hogy holmijaikat
megvédjék az esőtől, portól, nemezta-
karóval terítik le (jük kecseszi).

- A menyasszony kelengyéjét (cse-
jiz) ugyancsak nemeztakaróba kötik, a
falusi menyasszonyok kelengyéjébe
még mindig jár egy-két nemezsző-
nyeg, imaszőnyeg.

- A nomádok (jürükök) a pólyás
gyermeket nemezbe csavarják (bébe
kecseszi). Igen díszes, egy szép példa-

nyát az afyoni múzeum raktárában lát-
tam.

- Nyeregtakaróként, nyereg alá való
izzasztóként (belleme) és lótakaróként
(at kecseszi) úton, útfélen láthatjuk.

- A teve málhanyerge alá ugyan-
csak nemezt terítenek (deve kecseszi).

- A nemezből készült fejrevalóknak
számos változata ismert, a janicsárok
és szpáhik által viselt fejrevalókhoz
hasonlóaktól a mevleni dervisek jelleg-
zetes, csúcsos fezéig. A süveget rend-
szerint varrás nélkül, egy darabból ké-
szítik. Rendkívül nagy ügyességet kí-
ván, mint ahogyan utal is rá egy már
említett közmondás. („Akármilyen ne-
meztaposó nem csinál süveget" - Itt
nincs helye a kontárkodásnak.) Fajtájá-
tól, alakjától függően sok elnevezéssel
illetik: bürk - a janicsárok által viselt
fehér süveg, hartavi - a szpáhikéhoz
hasonló fejrevaló: szikké (fez) a mevle-
ni dervisek teveszőrből készült csúcsos
süvege: zerrin kűlah - a Szultáni Palo-
ta intézményeiben dolgozó hivatalno-
kok viselete volt 1928 előtt külah - a
nemezcéhbe tartozó mesterek viselete,
tacs - a sejkek és a dervisek által
hordott fejrevaló, takke - az alsóbb
néposztályok viselték .

Noha Atatürk megtiltotta a megkü-
lönböztető fejrevalók viseletét kis
számban mégis készítik, de csak isko-
laünnepségeken, vagy Mevlana ke-
rendgő dervisei és a kuriózumok
iránt érdeklődő turisták fején láthatjuk.

Nemezből készült csizma, harisnya,
zsákok, imaszőnyegek, ajtófüggönyök,
falvédők, ágybélés, kapca a mindenna-
pi élet tartozékaként szolgál még nap-
jainkban is Anatólia egyes részein, kü-
lönösképp a falvakban. A legszembe-
tűnőbb viseleti darab az anatóliai pász-
torköpönyeg (kepének), amely vastag
nemezből készül, viselőjét megvédi az
időjárás minden viszontagságától.
Anatólia-szerte általában téglalap ala-
kú ujjatlan, csuklyás köpöneget visel-
nek - bár a keleti részeken Sivas, Kars,
Erzurum környékén az ujjas köpeny is
használatos. (Formája az erdélyi szá-
szok köpönyegéhez hasonló.) Olyan ez
az anatóliai pásztornak, mint a magyar-
nak a nagybunda, vagy hajdan a szűr
lehetett Ha nagy idő támad, a hajléka,
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derékalja, takarója. Tavasztól, Hidirel-
lez napjától (május 6.), amikor kiverik
a nyájakat a végeláthatatlan fennsíkra,
őszig, a beszorulásig nincs más, ami
védelmet nyújthatna számukra. Úgy
élnek az anatóliai pásztorok, mint a mi
ridegjeink jó kétszáz évvel ezelőtt.
Gyakori, hogy télre sem hajtják vissza
a falvakba a nyájat, hanem barlangok-
ban teleltetik.

A köpönyeg szabásvonala nagyon
egyszerű. Téglalap alakú takarót készí-
tenek, ami a hátoldalának szánt résznél
valamivel keskenyebb. Amikor félkész
állapotban összeállt a nemez, a hátsó
széleit az eleje fölé hajtogatják, és
egyetlen darabbá dolgozzák össze.
Afyonban, Konyában és Balikesír vi-
dékén az alját is összenemezelik és
csak a ványolási eljárás befejeztével
vágják szét. Az aljától 20 cm-ig kö-
zépnyílást hasítanak az elején. Az
anyag keménysége és ez a 20 cm-es
egyben hagyott rész fogja össze. Díszí-
tés, ha egyáltalán van a köpönyegen,
csupán a készítő hagyományos jele
vagy monogramja, a nemzeti jelkép,
esetleg a megrendelő kívánságára vala-
mi más. A nagyobb műhelyekből kike-
rülő darabokra sorszámot is tesznek.
Díszített köpönyeget csak ajándékként
készítenek, általában gyermekméret-
ben.

Egy-egy darabhoz 4-6 kg gyapjú
szükséges. Az ára 1989-ben 30 ezer
lírába került (Mindig a felhasznált
gyapjúmennyiség határozza meg az
árát. Rendszerint 4-5 évig használják,
de a nyűtt darabokat sem dobják el. Ha
puszta kézzel készítik a köpönyeget,
két teljes nap szükséges a munkához.
A gépesített műhelyekben egy gyé-
kényszőnyegen 3-4 darabot is előké-
szítenek. Már a gyapjú terítésénél
ügyelni kell a majdani formára. A
csuklyánál (baslik) vékonyabb és szé-
lesebb a gyapjú, hogy a fejrevaló bősé-
gét megadja. Ugyanolyan módon vá-
nyolják, mint a szőnyegeket vagy más
nemezfélét. Ha elkészült, szabad leve-
gőn szárítják, általában az utcán a mű-
hely előtt, vagy az udvarban. A kisebb
darabokat a műhelyben terítik fel. Cé-
gér gyanánt lóg a műhely előtt a szára-
dó köpönyeg. Nyáron a száradáshoz

egy nap is elegendő, míg télen 3-4
napot is igénybe vesz.

A század első évtizedeitől tapasz-
talható fejlődés óriási változásokat ho-
zott a falvak életében. Az utóbbi tíz
évben az ipari fejlődés olyan lendületet
vett Törökországban, hogy a hagyomá-
nyos életforma sok helyen átalakult.
Sok ősi mesterség feledésbe merült.
Sajnos a nemezelést is ez a veszély
fenyegeti. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az, hogy a fiúk nem folytat-
ják apáik mesterségét, és gyakran ma-
guk a mesterek is könnyebb megélhe-
tési forrás után néznek. Bár az általam
bejárt vidéken (Balikesír, Isparta, Yal-
vac, Konya, Afyon) a nemezelés még
mindig jelentős - vagy legalábbis fel-
gyűjthető -, a tendencia jól érezhető. A
gépesítés meggyorsítja a termelést, a
mintákat elnagyolják, az íjfát felváltja
a kártológép, a lábbal való nyomtatás-
sal is sokan felhagynak. A termelé-
kenységre törekvő műhelymunka ki-
szorítja az aprólékos kézi díszítést, ez-
zel feledésbe merül egy sor olyan motí-
vum, amelynek eredete ősidőkre nyú-
lik vissza. A nemezszőnyegeknek
nemcsak a készítése, hanem a díszíté-
se, a motívumkincse is sokat megőriz-
hetett az ősi hagyományokból. A min-
takincs felgyűjtése és tanulmányozása
feleletet adhatna arra, hogy a szövött és
csomózott szőnyegek eredete mennyi-
re vezethető vissza a nemezhagyomá-
nyokra. A dolgozatom végén található
mellékletben közlöm azokat a nemez-
mintákat, amelyeket egy-egy központ-
ra jellemzőnek ítéltem. Kevésbé ava-
tott szem is jól láthatja a nemez és a
szövött, illetve csomózott keleti sző-
nyegek motívumainak hasonlóságát. A
kérdés eldöntésében várhatóan jelentős
előrelépést jelent majd az 1990-ben
megjelenő könyv, melynek vaskos
kéziratát Ahmet Topbas úr az afyoni
múzeum igazgatója volt szíves kezem-
be adni.
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