sa
sa, egyedi jeHemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆ
A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆ

5.

A kü lü nbü ző v,dØkd\ lakü i a tihbi vidØk kikü itü l Øa ni zctiØgik(ő i, viek[ü kk kü lü n
boztetlck meg magukat A magyar nepvisLlet a magvarsag hagyomanvos oltozkodesi modla
Fő tÆji tüpusai a dunÆntœli, a felfü ldi, az alfü ldi Øs az erdØlyi. A rØgi ruhadarabokat hÆzilag
kØszütettØk tartü s anyagbü l. hogy tü bb nemzedØket is kiszolgÆlhassanak Az egyes vidØkek
lakü i kialakütottÆk a csak rÆjuk jellemző stülust. Ma mÆr inkÆbb csak ü nnepekre vesznek fel,
nØpviseleti ruhÆt A viselet elszakad a mindennapi Ølettő l, Øs a tü rtØnelem egy darab ünak te
kintik. MÆsok a rØgi nØpi motüvumokat eredeti kü rnyezetü kbő l kiragadva, hÆztartÆsi textuliÆ
kon Øs egyes ruhadarabok düszekØnt szerepeltetve igyekeznek megő rizni a nØpi üü rrnakincset
VÆrosunkban hÆrom nemzetisØg Øl szlovÆk, nØmet Øs magyar. Minden nemzetisØgnek mÆs,
jellemző nØpviselete van, mely tü krü zi a szemØly hovatartozÆsÆt. Mező berØnyben Dehreczeni
.lÆnosnØ NØpi iparmßvØsz, loglalkozik a v.iscletkØszütØssel. I 970-ben nő i szabü szakmÆban
szerezte meg szakmunkÆs bizonyütvÆnyÆt. Iskola elvØgzØse utÆn tü bb Øvig szakoktatü kØnt
dolgozott. A rØgi kultœra, a rØgi ruhÆk utÆni erdekiü dese mÆr gyermekkora ota Ørdekelte. A
BØkØs Megyei NØpmßvØszeti Egyesü let tagjakØnt, a belØpØse ü ta minden nyÆri tÆborban rØszt
vesz, ahol viseletkØszütØst tanüt, Øs egyben tanulja is, hiszen folyamatosan kØpzi magÆt.
FØrjØvel (Dehreczeni JÆnos NØpmßvØszet Mestere) szü vő ü zemü kben kü zel 15 Øve zsßrizett
nØpi iparmßvØszeti termØkeket sző nek termØszetes alapanyagokbü l (pamut, len, kender Øs
gyapjœ). Mire leszü vØsre kerü l az anyag, mÆr lÆtja, hogy milyen viseletet lehet belő le kØszü
teni. A ruhadarahokat mØretvØtel utÆn az eredeti nØpi szahÆsi hagyomÆnyok alapjÆn kØszüti,
termØszetesen ü gyelembe vØve a mai kor igØnyeit, ügy kØnyelmi szempontok szerint vÆltoz
tat rajta.
Altala kØszütett fØrfi viseletek: parasztingek, stilizÆlt nØpi ingek, mellØnyek.
Nő i viseletek: rØklik, parasztingek, ingvÆllak, aisü szoknyÆk, rokolyÆk, vizirkek, kü tØnyek
KutatÆsok alapjÆn kØszütette el a mező berØnyi szlovÆk nő i viseletet Ebben a tØmÆban tü bb
munkÆja is ismert. Mœzeumokban Øs magÆngyßjtemØnyekben vØgzi a kutatÆsokat. SzÆmos
erdØlyi viseletet kØszütett mÆr. Ezek elkØszütØse szintØn komoly gyßjtő munka elő zte meg.
Nagyon sok idő t tü ltü tt VÆlaszœton, Kallü s ZoltÆn nØprajzkutatü magÆngyü jtemØnyØnek
tanulmÆnyozÆsÆval. Ezek alapjÆn kØszü lt tü bb szØki Øs szØkeiyfü ldi viselete.
6.

rba tü rtØnő felvØtel mellett
IndoklÆs az ØrtØktÆ

Az elmœlt 15 Øv sorÆn szÆmtalan egyØni megrendelő , valamint kü zü ssØg, tÆncegvü ttes, citera
zenekar, nØpdaikő r Øs civil szervezetek ismertØk meg munkÆjÆt, Øs a mai nap is visszajÆrnak.
Øs œjabbnÆl-œjabb feladattal büzzÆk meg.
Mivel a munkÆja egyben a hobbija is, folyamatosan tovÆbb kØpzi magÆt. NyÆri tÆborokban
felkØrØsre oktatja a viseletkØszitØst. AzØrt, hogy ü rü ksØgü nk tovÆbb Øljen, ne kerü ljü n
feledØsbe a mai kor igØnyeire igazitva, de megő rizve szabÆsÆt, tovÆbb kell vinnü nk ő seink
t. vallja ü .
Æ
iseletkultœrÆ
A HagyomÆnyok HÆza NØpi IparmßvØszeti OsztÆlyÆn rendszeresen zsßrizteti, kü lü nbü ző
szakmai konferenciÆkon, pÆlyÆzatokon Øs kiÆllütÆsokon rendszeresen bemutatja munkÆit.
ManapsÆg mÆr kevesen folytatjÆk ezt, a rØgi tüpusœ anyagokat, hagyomÆnyos technikÆkat
alkalmazü mestersØget. E tevØkenysØg eredmØnyekØnt megszü letett ruhadarabok segütenek
nlegő rlzn Øs tovÆbbadni a reg mothiumokat, Ætü rő kiten a rØgi viseletet az utokor szmrr.
MunkÆssÆga nemcsak Mező berØnyt, hanem tÆgabb kü rnyezetØt. BØkØs megyØt is gazdagütja.

7.

A nemzeti ØrtØkkel kapcsolatos informÆciü t megjelenütő ForrÆsok listÆja (bibliogrÆfia. honla
pok, multimØdiÆs forrÆsok)
Gœnya NØpi ViseletkØszütØs
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A nemzeti ØrtØk hivatalos webo!da!Ænak cüme:
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