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A hímzések az otthonainkban külön-
féle textileken, öltözékünkön megjele-
nő díszítmények, melyek a mindennapi 
életet és az ünnepeket hivatottak szeb-
bé és színesebbé tenni.

Az emberélet fordulóihoz, a családi, 
közösségi élet jelentősebb eseményei-
hez, szokásaihoz hozzátartoztak a hím-
zett kiegészítők.

A kézimunkák texturája, színvilága 
és díszítőelemei nagyon gazdagok, jel-
legzetesek, legtöbbször virágmotívu-
mokat ábrázolnak. Megismerve a hím-
zések stílusjegyeit, a hozzájuk tartozó 
mintakincseket, pontosan be tudjuk 
azonosítani, hogy melyik korszakban, 
melyik tájegység, néprajzi vagy nem-
zetiségi csoporthoz tartoznak. Fontos 
üzenetet hordoznak őseink életéről, 
azok mindennapjairól, szokásairól, 
örömükről, bánatukról. Egy-egy kézi-
munka megmutatja készítőjének kéz-
ügyességét, ízlését, kreativitását, szor-
galmát.

A múltat felidézni, megőrizni, és ál-
tala a jövő generációnak bemutatni, 
átadni őseink tudását céllal jött létre 
1975. február 10-én, 45 éve, a Városi 
Művelődési központban a túrkevei 
Népi Díszítőművészeti szakkör. Alapí-
tója Szádvári Andrásné Sallai Margit, 
aki 16 éven át vezette a szakkör mun-
káját. Halála után Rácz Kálmánné vette 
át a stafétát, jelenlegi vezetője 2005-től 
Nagy Istvánné.

45 éve! Ennek a 45 év munkájának 
számadására rendeztek kiállítást. A 
kiállított, több mit száz kézimunka 
között nem találunk két egyformát. Ez 
adódik az előbb említett okokból: min-
den hímzőnek megvan a saját stílusvi-
lága, kézügyessége, és természetesen a 
hímzésféleségek sokszínűsége miatt is.

A hímzőkör megalakulásának két 
fontos célja volt. Az egyik, hogy alapító-
ja a hímzőköri tagokkal megismertesse 
a magyarországi hímzések fajtáit. Ha 
végignézik a kiállítási munkákat, ak-
kor a kunhímzésen kívül találnak köz-
tük hövejit, gömöri csomósat, komádi 
fehérhímzést, szálhúzásost, felvidéki 
vagdalásost, úri hímzést, riselt, kereszt 
szemeset, gobelint és vert csipkét.

A szakkör megalakulásának másik, 
és fontos elgondolása az volt, hogy a 
köztudatba visszahozza a kunhímzést, 
a kun ember díszítőművészetének ezen 
ágát.

Még Szádvári Andrásné tűzte ki cé-
lul a kunhímzés újbóli felfedezésében 
és elterjesztésében rejlő lehetőséget. 
Segítője és szakmai tanácsadója Fél 
Edit néprajzkutató és Fejér Mária ta-
nárnő volt. Annak érdekében, hogy a 
régi mintakincset megmentsék, a kun 
nép díszítőművészetének hagyományát 
feleleveníthessék, a múzeumok által 
őrzött kunhímzéses textilek mintáját 
gyűjtötte, másolta le, amiket a mai na-
pig, halála után is használnak a szak-
körben. A rendszeresen megrendezett 
helyi tárlaton kívül a Finta Múzeum 
szervezésében, a környékbeli települé-
seken is lehetőségük volt kiállításokon 

bemutatkozni. A Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Népművészeti Egyesület 
Tiszavárkonyban megnyitott alkotó-
háza részére több mint 30 kunhímzé-
ses textíliát adományoztak az 1990-es 
évek elején. Szádvári Andrásné kivette 
részét a kunhímzés tanításából is. Me-
zőtúron és Tiszaföldváron is segítette 
az alkotni vágyó asszonyokat.

1995-ben létrehoztak a művelődési 
központ épületében egy állandó kiállí-
tást, mely helyt ad az 1975-től gyűjtött, 
hímzett textiljeiknek, hagyományőrző 
munkáiknak. A túrkevei asszonyok is 
felvállalták e hagyomány éltetését, to-
vábbvitelét.

A szakkör a legszebb alkotásaival 
szinte mindig ott volt, s ott van ma is 
a különböző megmérettetéseken, a Kiss 
Jankó Bori országos bemutatón és az 
Élő népművészet tárlatokon, ahol szép 
eredményeket értek el. Munkájuk ered-
ményének bizonyítéka a sok elnyert díj, 
zsűrizett textília, oklevél és elismerés. 
Alkotó táborokban, iskolai bemuta-
tókon, kiállításokon, pályázatokon, 
vásárokon vesznek részt. Évtizedeken 
át tartó munkájukkal, rendezvénye-
ken való megjelenésükkel felhívják a 
figyelmet a kunhímzés hagyományára 
és díszítőművészetük, számukra mél-
tatlan nélkülözésére. A Nagykunságot 
képviselő művészek, hagyományőrző 
vezetők ruháira, a túrkevei népdalkör 
fellépő blúzaira is a kunhímzés mo-
tívumai kerültek. A helyi református 
templomot is az ő hímzéseik díszítik. 
Folytatva a hagyományokat, amíg a 
szakkör létezik, a kunhímzésnek min-
dig helye lesz benne. A jubileumi kiállí-
tás megnyitóján elsőkét Farkas Rozália,

(folytatás a 30. oldalon)
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(folytatás a 29. oldalról)
a Madarász Károly Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár Igazgatónője köszön-
tötte a megjelent szakköri tagokat, a 
meghívott vendégeket és érdeklődőket, 
majd a Madarász Károly népdalkör és 
a Kistücsök néptánccsoport adta elő 
ünnepi műsorát. A kiállítás megnyitá-
sára engem kértek fel. Végezetül, egy 
hatalmas tortával köszöntötték a 45 
éves szakkört, és köszönték meg eddi-
gi munkájukat, s kívántak még ugyan 
annyi dolgos évet, mint amennyit már 
maguk mögött tudhatnak.

Részemről nagy megtiszteltetés volt 
az, hogy felkértek a kiállítás megnyi-
tására. A túrkevei hímző körhöz, és 
jelenlegi vezetőjéhez, Nagy Istvánné, 
Esztike nénihez fűződő személyes kap-
csolatomnak köszönhetem a kunhím-
zés iránti érdeklődésemet, és e téren 
megtett munkásságomat. Már több 
mint egy évtizede, amikor először ta-
lálkoztam a kunhímzéssel Lengyel 
Gyöngyi könyvében, ahol csak olvas-
tam róla, de képet nem közöltek róla.

Felkeltette érdeklődésemet, vajon, 
milyen is lehet? Kutatásaim Túrkevére 
vezettek, a Díszítő művészeti szakkör 
vezetőjéhez, Nagy Istvánné, Esztike né-
nihez. Ő volt az, akitől először láttam 
a hímzést, kezembe foghattam, majd 
megtanultam annak fortélyait. Mert 
nem egyszerű ám a hamislapos öltéssel 
hímezni! Beleszerettem a kunhímzés-
be, és ez a szerelem oly meghatározó 
lett, hogy a Debreceni Egyetem Nép-
rajz Tanszékére íródott első szakdol-
gozatom kutatási témája a kunhímzés 
volt. Ez a „találkozás” lett az előfutára 
annak a hosszú útnak, melynek vég-
eredményeként, 2019. július végére 
elkészült a kunhímzés Szellemi Kultu-
rális Örökség Hazai listájára beadott 
felterjesztés.

Még egyszer köszönet érte! Köszö-
nöm Esztike néninek, hogy akkor 
megmutatta és általa beleszerethettem 
a kunhímzésbe.

Végezetül, kívánom, hogy azok a 
dolgos kezek, amelyek folyamatosan, 
szebbnél-szebb kézimunkákkal örven-
deztetnek meg minket, még nagyon 
sokáig alkothassanak! Kívánom, ami 
nagyon fontos, hogy legyen utánpótlá-
sa a szakkörnek, olyan fiatalok, akik azt 
az utat, kezdeményezést, amit egykor, 
45 évvel ezelőtt Szádvári Andrásné ki-
tűzött, folytatni akarják.

Sok sikert az elkövetkezendőkben, és 
köszönöm a munkásságukat!

Bán Andrea néprajzkutató


