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Zsigmond Zsuzsa
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Szöveg: Weisz Teodóra 
Fotó: Darabos György

A RÉGI NÉPI SZŐTTESEKET LEGTÖBBSZÖR CSAK MEGCSODÁLJUK, ÖNNEK A HAGYOMÁNYŐRZÉS ENNÉL 

TÖBBET JELENT: A MINDENNAPOKBAN HASZNÁLHATÓ TEXTILEKET KÉSZÍT AUTENTIKUS MINTÁK ALAPJÁN.

A Kertészeti Egyetemre jártam, amikor egyszer csak felmerült bennem, hogy szeretnék egy 
szövőszéket. Váratlanul ébredt a vágy, de a kézművesség iránti vonzódásomnak volt előzménye: 
édesapám révén bunyevác származású vagyok, gyerekként sokszor voltam a nagymamámnál 
Bácskában. Hamisítatlan parasztházban élt, volt tisztaszoba, nagy kamra, a konyhában spar-
helt, az udvaron kukoricagóré. Talán innen ered bennem az egyszerűség szeretete. A nem napi 
használatra szánt, míves paraszti szőttesek mellett sok háztartási textil készült, és nekem mindig 
ezek tetszettek jobban. Először csak magunknak szőttem egy-két darabot, például konyharuhákat, 
kenyereszsákokat, aztán már adtam őket ajándékba is; mindenki örült nekik. A legtöbb szőttesem 
nem kiállításra, hanem az otthonokba készül.

A MUNKÁIT NÉZVE AZ A BENYOMÁSOM, HOGY A NÉPI FORMAKINCSET LETISZTULVA, AZ ESSZENCIÁJÁT 

MEGRAGADVA ADJA VISSZA. HOGYAN SZÜLETNEK AZ ÚJ MOTÍVUMOK?

Mindegyik szőttesemnek van népművészeti alapja. A legelsőket – miután a férjemmel a Néprajzi 
Múzeumban megnéztük, hogy egyáltalán hogyan kell összerakni egy szövőszéket – a múzeum 
sárközi tárlójában látott minták alapján szőttem. Nem lettek ugyanolyanok, egy kicsit újra lettek 
gondolva. Ma is mire kitalálok és megszövök valamit, addigra a minta és az arányok változhatnak 
az eredeti darabhoz képest. A megrendelői kívánságokból is jönnek új megoldások. Elmondják, 
mit szeretnének, én pedig végiggondolom, hogyan valósítható meg. Készült már például függöny 
úgy, hogy valakinek egy vállkendőm tetszett meg, és annak alapján szőttem meg.

AZ MMA MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK RÉSZTVEVŐJE. MELYIK AZ A SZŰKEBB SZAKMAI TERÜ-

LET, AMELYET KUTAT?

A bácskai bunyevácok szőttesei a témám, ezek eddig kevés figyelmet kaptak. Az ösztöndíjat ku-
tatásra, rekonstrukciók és újragondolt szőttesek készítésére nyertem el. Családi körben, de még 
a tájházakban is csupán egy-két megőrzött darabot találtam, de a Vajdasági Magyar Folklórköz-
pont vezetőinek segítségével kapcsolatba kerültem egy fantasztikus magángyűjteményt birtokló 
szabadkai családdal. Most épp egy ágyterítőt tervezek egy gyapjúpokróc-rekonstrukció alapján, 
a gyönyörű kötények alapján pedig terítők készülnek majd.

VAN MÉG ESÉLY VISSZATÉRNI A TERMÉSZETES FONALAKBÓL KÉSZÜLT TEXTÍLIÁK ÁLTALÁNOS HASZNÁ-

LATÁHOZ?

A legnagyobb nehézség mára az alapanyag-beszerzés lett. Magyarországon sokféle iparág tönkrement, 
sajnos a fonalgyártás is. Két éve a legnagyobb bánatomra a komáromi lenfonót is bezárták. Magamról 
nem tudom elképzelni, hogy valaha is műszálas textíliákat használjak, és a vásárlóim is így vannak 
ezzel. Ma annyi szó esik a fenntarthatóságról, emellett a természetes anyagoknak varázsuk van, és 
a kézzel készülő alkotásokba az ember belerakja a szívét-lelkét, anélkül nem is megy. Szívmelengető, 
hogy ez láthatóan megérinti a fiatalokat is, az idősebbekben pedig a szőtteseim láttán gyerekkori élmé-
nyek idéződnek fel, úgy érzik, megtalálták, amiről azt gondolták, hogy már régen elvesztették. 
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