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x . 1* TflfBtttóltSrttMti 

Ugy véljük,hogy a jalaa aűvalődéai folyamatai és a közalaólthaa laját-

azódott folyamatok is akkor érthatők • *£ igezáa,ha kallő törtéaalai 

alapozást kapnak.A aűvalődési tavékanyaég érté kai*, sajátosságait nagymér-

te kfcaa aaghatáaozzák a talapüléatorténati asa»ényak.ltí.al«tt Kisdoahagyház 

aai állapotának főhb szociológiai jallaazőit haautataánk,rövidan vázol* 

juk a falu történatét. 

Az a dál-békési térség,shol jelanlag a hároa Doaha yház/Magyar-,Kia « 

és Doahagyház/lakói élnak,töhb érazrad* lakott talapülés A t régészati. 

lalatak agyértalaűaa hizonyitják.A vízrajzi és a talajviszonyok sziata 

ősidők óta lahatővé tatték itt az aafcaraknak a latalapadést.A táráé ja t 

aajátoa földrajzi halyzatéaél fogva azonban a történalaa viharai saa kariil-

hatték al.Doabagyház pl . caak a török időkliaa 1529 és 1686 között négy 

azar pusztul al és épül isaét újjá.Az lA86.évi törökdúlás utáa 13o évi« 

puszta aarad.A aúlt azázad közapéa Doabagyház puszta határa 17 736 Magyar 

holdat tatt ki.Főldasura^Marczi hányi,Jak8bffy,Vásárhalyi-Bénhidy,Mattan-

cloit,Lonovics sth. hároa községst talapitattak,azak közül az agyik a 

aai Kisdoahagyház.Borovszky könyvéből tudjuk,hogy 1859-ban talapitatték 

Mattaacloit-Doabagyház aévea.A aév oanaa arad,hogy a talapülés földes-

ura Mattancloit Jánoa volt,aki kórba adta a földjét.Ekkor 57 ház állt 

itt 376 lakossal* 

Kisdoahagyház né£ a század slajéa is csak népassbb tanyaközpont volt, 

aaalyat Doabagyházáról igazgattak,közigazgatásilag odatartozott. 

A Horthy-korazakbaa a dolgozók lagnagyobb réaza aiaoatalaa agrárprola-

tár volt,aki caalédkéat dolgozott a körayaz5 urvdalaak földjain.1921-ban 

s Nagyatádi-féla "földrafora" idajén a szoaszédos nagybirtokokból 2oo 

kh-t osztottak IdL aagas aagváltási ár aallatt.Ekkor 4-5 aabar jutott 

2o-4o h földhöz. 



Az MKP helyi i M r w z t t « és • Nenzeti Bizottság asgelakuláaa után 

1945.«árciua 16-áa adskult M g e földosztó bizottaág,smely 325 ainea-

telen család részér* kb.24oo kh földet osztott azét. 

A s 1949.évi népazánláláskor aár 1313 lakoat irtak itt ösaze,ugyan-

akkor nég 137 aaalfabétát ia találtakéban az esztendőben alakult sag 

a ternelőazövetkezet Tánceica néven.Húez cseléd gazdálkodott benne 3oo 

holdon ekkor.196o-ben aár 22o caalád 19oo holdat mCveit.1972-ben es a 

ternelőazövetkezet egyesült a donbegyházi Petcfixnix Tsz-szel. 

1952-ben fúratták as elaő közkutet,a villaay padig 196o-ban gyulladt 

ki a faluba*. 

Kulturális alUtottaága az 196o-ea állapotáék megfeleljen: 

Általános iskolájában 178 tanulót óktet+ak 5 tanulócsoportban részben 

osztott oktatási fomábanJCét iakolaépUletban éa a jelenlegi tenplonban 

folyt az oktatáa 7 nevalővel.Idényjellecfl óvoda «Cködött,37 gyerekről 

gondoskodott 1 óvónő,1 dajka éa 1 főzónó.Volt a faluban kultúrház éa 

népkönyvtár. 

I . 2 . Xjadonbeg^háa na 

A falu Dél-Békéa negye nechatározó vonz"aközpont nélküli háitányoa 

helyzetű településeinek egyike.Donbegyházától éazakra fekazik 3 kanra, 

1262 hektár területen terül el.Infrastrukturálisan gyengén fejlett. 

YaaÚtja ninca.A legközelebbi vaaútállonáa Lököeháze.a községtől 2o kn-re 

található .A talepüléat észak-déli irányban egy aáaodreadű nakedánút azeli 

át,ez köti össze északon Kunágotával,délan Donbegyházával. 

Kösöa községi tanácsú talepüléat alkot 197o óta Donbagyházável .Lekóiaak 

száns «758 fS. 
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Látható,hogy a népességen belül nem a legjobb a két szélső aráay.A aég 

Bea ksresőképeseké alaoaoay,a nyugdijasoké pedig magas. 

A auakaképes korúak 34 #»a tsz-tag,a faBaaaradó rész a Mezőhegyes! 

Mezőgazdacégi Kofbinát dombegyházi kerületénél,a békéaoBabai BAHRBVÁL-

nál/ingááóként/ vagy háziipari szövstkezeti bedolgozóként dolgozik. 

Szélsőaégefl iskolázottsági mutatókta munkaképes körű népességen belül 

az értelmiaégiek aránya 1,3 %.A 14 éven felUli népességből 35 %-nak 

ninca 8 osztályos végzettaége. 

A korábban igea erőteljesen jelentkező elvándorlás napjainkba !•las-

sult.Ez elaősorban annak köszönhető,hogy jelentősen növekedett a terme-

lőszövetkezet népességmegtartó ereje.Ipsri aelléküzemágak létesítésével, 

valamint egy loo hektáros gyümölcsös telepítésével sikerült a szabad 

munkaerőt lekötni.A bérszínvonal is kedvezően alakult,s mindez biztató 

a jövőre nézve.A tsz egyébként az ország agyik legjobb mezőgazdasági 

nagyüzeme,1983-as tiszta ayeresége 62 millió forint volt.Kz a tény nem 

lehet mellékes a település kulturália élete szempontjából ssm. 

A faluból sz iskolai körzeteaités/1968/ut a a pedagógusok fokozatosan 

elköltöztek,ae már csak az óvónők /a tagóvoda ®aradV és a szolgálati les 

kásbsa lakó,de Dombegyházán tanító pedegógus él itt.^z az értsLfliségi bá-

zis egy orvossal,állatorvosa*! és agrármérnökkel egészül ki . 



Kifejezetten köanflvelődéai szerepkörű épület, helyisé ff a településes 

effy Te*.1983-bee lo ezer forintos OKT-tá»ogstáasal és társadalai buská-

rai sikerült "lakhatóvá" tenni,azoshaa jelenlegi komfortfokozata aeg 

sen közeliti Sffy századeleji tiszta parasztházét* 

Rendszeres foglalkozásokat háron ldacaoport tartisgy felnőtt éa effy 

gysrnek-diszitőművészeti azekkör,vslanint a nyugdijaaok klubja.Ezek a 

oaoportbk a donbegyházi nűvelődéai házhoz tartoznak. 

A Moziüzeni l&llalat vetitéseit 8 z ÁFÉSZ-veadéglőben rendezi heti két 

alkaIonnal• 

A szocialista brigádklub tagjait a foglalkozáaokx* a tsz,a szin^ázlá-

togató közönséget az előedáaokra a békéscsabai Jókai Szinház autóbusza 

szállitja be Donbegyháxára.Náhány fiatal éa felnőtt rendszereaen bejár 

kerékpárral vagy kisnotorral a székhelyközség művelődési házába az ifjú-

aági klub éa a szabididó-klub foglalkozásaira. 

A KISZ alapszervezet 1983-ban szerveződött újjá 2o tafiEal.A tagság agy 

réaza középiskolai tanuló,a battonyai gLmnáziuaba jár,a többiek dolgozó 

fiatatok.Sgy iskolai tanteremből kielakitott helyiségük van,enelyat ko-

rábban ifjúsági klubfoglalkozáaok céljára ia haaználtak. 

1979-ban ugyanis alakult klub,agy fiatal pedagógua vezetta,aki Donbegy-

házáról járt ki a foglalkozásokra.Miután bevonult katonának,nea volt, 

aki ösflzetartaa a csoportot,ezzel a klub,agyban a település fiatalságának 

egyetlen rendazeree foglalkozást biztosi tó azórakozáai-nűvelődéai karate 

megazSat. 



I I . A azakkör története 

1 . "Éh* Kanyéraek,éhe • Szónak,éhe a Szépnek..." 

Talán patatikuaan hangzik a faati Ady-idézet,de aki a helyi körülménye-

kat ieaeri,nea tartja túlzásnak,hiszen az itt élő emberek akkori érzésvi-

lágát,sgész tevékenyaégrendezerét az jellemezte.A falu a településstruktú-

rába* elfoglalt kedvezőtlea helyzete aiatt aegkéaett a fejlődésbea minden-

féle téren .Nem volt véletlea az alvéadorlás az akkor aég biztosabb kenye-

ret igérő ipari vidékre, Lábatlanra és környékére .Akik itt aeradtak,erős 

hitük volt .A környéken as is nagy tisztelettel beszélnek a falu lakéinak 

összetartáaáról.Egyik adatszolgáltatónk,^apesztó András,volt tanácselnök 

szerint a közös sors,az "eryforma szegénység* tartotta öasze az eabere-

ket.A 6o-as évek «lajéa,s szakkör alakuláaakor,aár érezhető volt % gaz-

dasági helyzet javulása,sgyre több és kézzelfoghatóbb eredaényo lett a 

falu aikrotáraadalaábaa való aktiv réazvételnek.A azakkör alapitó tag-

jai a község életében vezető szerepet játszottak éa játszanak aég aa i s . 

Iae,ez alapitótagok társadalmi megbízatásait Bedő PáIné a Nőtssáoa elnö-

ke,ÁTÉSZ-igazgatósági tag,tsz-iag igazgatósági tag,Vöröakereszt-titkár 

és a doabegyházi nflv.ház társadalai vezetőeégének tagja.Hurguly Jáaos-

né,9 gyermek édesanyja tanáoatag és ÁFÉSZ-intézőhizottségi tag.Urbán Jó-

zaefné,8 gyeraek édesanyja Nőtenács-tag és a Vöröskareszt helyi szerve-

zeténél pénztáros .Kovács Tatvénné Vöröakareazt-vezetőségi tag,Urbáa Sán-

doraé Nőtanács-tag. 

A azakkör alakulása tulajdonképpen egybeeaik annak a tendenciának a 

jelentkezésével,aait a Békés aagyei azűcshiazéaak felfedezése és újra-

élssztése jelez környékünkön.Dr.szahó Iare én feleaége,eki azóta a nép-

aűvéazet mestere,Kaszaperre köl töznek,itt rendezik meg első kiállitásu-
» 

kat,196o-ban.Erre a kiállításra kapnak aeghivót a Járási Nőtaaáostól a 

kisdombegyházi asszonyok ia .A helyi Nőtanáce elnökas~zonya,Bed£ P-álaé 

megszervezi a kirándulást.A tsz-től kapnak egy Zetort,székeket keríte-

nek,és 15-en megnézik a kiállítást-. 



Az ott látottak arra öaztönzik az nsszonyokat,bogy negelakitaák ők ia 

itthon a kézimunka szakkört.Ugyan a szakkörről mint közművelődési formá-

ról vajad kevéa fosainuk volt,a közösségi életről éa tevékenységről an-

nál több értékea tepaaztalatuk.Egy újabb közösség létrehozásának éa "va-

lami szép" alkotásának lehetőségs volt a legfőbb motivációé erő. 

A már emiitett történelmi körülmények miatt nem volt,nea ia lehetett 

népmfvészeti hagyománya a településnek.Nem n viseleti tárgyek diazitésén, 

hanem azoknak - az elemi létszükséglsteknek megfelelő - előteremtésén kel-

lett fáradozniuk az itt lakóknak a felezabadulásig.Érthető,ho?y most mi-

lyen elemi erővel jelentkezik a szép iránti vágy .A szakkör aktiv magjának 

a példamutatása magával riadja a többieket ia,egyre gynkrakhanx többen 

járnak a köz a öaszejövetel ekre .Ez még esek "böködő-varrogató" kör min-

den szskirányitás nélkül.Békésről egy előnyomó asszonytól szerzik be az 

anyagot,ami nxxn zömmel szinea kalocsai a egy kevéa úri hiazéa/barnávsl, 

sárgával,óarannyal varrva/. Mai szemmel nézve szerintük ia "szörnyűsége-

ket" vsrrtak.Öltéstechnikai és súlyos színárnyalatbali hibákat vesznek 

észre az akkori munkákon,amelyeknek használati értékük is volt jobbárat 

párnahuzat,ágytakaró atb. Ma már ugyan nem láthatók ezek a lakásban,da 

mint "első munkák",a szekrényekben még nagyrészt megvannak.Szek a kézi-

munkák tehát messze álltak a hitelea népművészeti alkotásoktói,de a kö-

zös tevékenyaég eredményeként már ekkor kialakul egy törzrrárda,amely 

az 1978-ban induló"új minőségű" csoport msgja leaz.A tagok kézixunka-

szeretetét bizonyitje az ia,hogy egy évben lo ezer forint értékű előnyo-

mott anyagot ia remdeltek.Hurguly Jáaoané igy emlékszik vissza arra az 

időret"Este 6-kor nea tünk ki rostálni,éjjel rostáltunk a nagygéppel,ak-

kor hazamentem.Öt gyereket elinditottnm iskolábn,mert a férjem festem 

dolgozott.Ugye nekünk nehéz volt,kilenc caaládunk volt,én voltsm a taz-

tag.Éa a kézimunkára ia mégia jutott idő.Szerettem." 

1962-ben nár kiállitáat rendeztek munkáikbói.A kiállítás megnyitóján tea-

délutánt rendeztek,kia cédulákat oaztogattak a látogatóknak,hogy irják fel 

ennek a nevét,akinek n munkája a 1agjobba» tetazet 



Az igy legtöbb szavazatot kapott 3 munkadarab készítőjét megjutalmaz-

ták.A kiállítás akkor is és a későbbi évekbea is - im-ár hagyowUyként -

közös vtesorával záródott,amelyen aár a családtagok is részt vsttsk. 

Kisdombegyházán as 196o-eS években a falu aagyságreadjéhez képest figyelem-

reaéltó kulturális élet folyt.A településask volt énekkara,zenekara,tánc-

caoportja.*zek az aaatőr művészeti együttesek nagy sikerrel léptek fel 

a környező településeken^ováoa Mátyás i akolaigazgató volt a kulturális 

élet fő szervezője.Visezaealékezéaében elmondtál* Talán ss is lényeges 

volt,hogy e községi vezetők velünk voltak,velünk énekeltek." Ilyen lég** 

kűrben természetes volt,hogy a szakköri tagok közül jónétónyen eljártak 

s népdalköri foglalkozásokra i s . 

A szakköri tagoknak szinte természetes volt a részvétel bármely - a 

faluban működő - táraadalai szarvezet munkájában.Az,hogy a Nőtenáes gyér-

aeknapi rendezvényére saját maguk hordták össze a főzaivalót,magától ér-

tetődő tt.3edő Pálné igy emlékszik vissza»"Volt,mikor loptuk otthon a 

zsirt,hogy az ember ne láisa." Ugyenigy az sem jelentett problémát,hogy 

a Nőtanáca pénzéből vettek a szakkörnek fonalat.A közös "teraelésnek" 

és slosztásnak olyan praktikus és pragmatikus gyakorlata alakult igy ki , 

amely segitstt nagyon hatékonnyá tenni a falu társadalmi szervezeteinek, 

kisközösségeinek a tevékenységét.Minderről azonban aligha beszélhetnénk, 

ha nea lettek volna a faluközöaaégn* olyan véleaéayirányitói,ösztönös 

anisátorai,mint a szakkör megszervezője,Bedő Pálné volt.Hendkivül érté-

kes közösaégépitő tevékenységének feldolgozása külön tanulmányt érdemelne. 

Fáradaágot nem ismerve agitált,szervezett,a mindenütt példát mutatott. 

Szerénysége,kitűnő kapcsolatteremtő képeasége révén könnyen megnyerte és 

ma is magnyeri az emberek bizalmát.Nem véletlen,hogy szinte minden formá-

lis szervazet igényt tart aegitségére.Az indulás évdben a wehéz fizikai 

aunka után ugyanúgy hetenként egyszer leült az asszonyokkal a kSzöa mun-

kához ia,nd*t ma. 



ő éa táraai elmondták,hogy az az agy-két óra,uraikor himeztek,a kikap oao-

lódáat ,negnyugváat jelentette számukra,örömüket lelték beaae."lfÍkor öaa-

azejöttünk,mindenki ki te regette, mentünk oda,leatük egymáséf-mondják. 

Akkoriban Baját bevalláauk ezerint '<5 lté a technikát aokat tanultak egymáa-

tól. 

gt A tfldufra diazj^mű^azttj, ^ k e n y a ^ g ?laő tópéfej 

Az 196o-aa évek végén Békéa megye éa a nezőkovácaházi járda egyre több 

településén leaz népszerű a népi diazitőművéazet.A közművelődést irá-

nyítók is felfigyelnek erre a jelenségre,és a lehetőségekhez mérten 

igyekeznek a m'ködő osoportokst szakmailag segíteni* 

197o-ben Mezőkovácsházán azekkörvezet'i tanfolyam indul .A Idadomb-

egyházi szakkörből három asszony is jelentkezik,de a vizsgáig csak Ko-

vács Jánosné óvónő jut sl,aki a csoport hatáaára kezdett el himezni*Ko-

váoa Jánosné 1972 - 75-ig lesz a szakkör vezetője.Ez alatt az idő alett 

ia caak a kelooaait és a matyót varrják,de szinezéabea már előrelépnek 

a vezető aegitaéóéval* 

1972-ben közöaen megnézik az I.Békéa megyei Népművészeti Napokat Me-

zőkovássházám.Xtt találkoznak újra a Békéa megyei azűcShimzésssl.Rádöb-

bennek arra,hogy a megyében ia vaanak olyan népművészeti értékek,amiket 

érdemes felfedezni.Itt láthatták kiállítva a megyében oly megy múltú 

az'cameatermég megmaradt emlékeit,a ezok újraéledését teritőkön,futókon. 

A z asszonyok ezután keresik a lehetőségét ónnak,hogy az itt látott da-

rabokat is előnyomva megváeárolhasaák.Sikerül is nekik,ugysmis a kovács 

házi ÁFÉSZ maradékboltjábsn ezek megrendelhetők.Fáradaágot nem ismerve, 

sokszor kerékpárml megtéve a 28 km-ea távolságot,hozzák sz anyegot.Meg-

felelő fonel hiján ezek még nagyon kezdetleges dersbok,de már eliaditói 

agy folyamatnakoUegkezdődött hát a tudetoa tevékenyaég azakmei ezempont-

ból ia,ám ekkor bekövetkezett a minden caoportfolyamatban előbb-utóbb 

várható j'lenaég,a válaág. 
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Okéit kutatva sokatmondó népi tömörségei ma csak ezt válaszolják az akko-

ri szakkörösöki',pletykasé«w.'Iény,hosy * szakkör vezetője mernövekedett 

munkájára hivatkozva nem vállaljs tovább a vezetéstJEz igen nagy megráz-

kódtatás a 14 éve működő csoport életében.Vannak,akik feladják a reményt, 

de 8Z alapitótagok közül hárman-négyen továbbra ia öasze-ösazejárogatnak, 

hátha érkezik valahonnan aegitaég.Három évig kell igy várniuk .Köz ben egy» 

re többet beszélnek a régi foglalkozáaok hangulatáról,a munkák szinvona-

lának javuláaáról,s nem tudják elképzelni,hogy ne folytntódjon az eredmé-

nyes szakköri tevékenyaég.Sziate éazrevétlenül megnövekedett az igényük 

önmagukkal azesben,kezdik felismerni,ho<gy tovább kell lépniük.Azonban 

azt is tudják,hogy sz most már csak szakember segitségével lehetséres.Ugy 

látszik,hogy akik akarják s sikert,azoknak szerencséjük is van.1973-ban a 

faluba költözik dr.Illés Károly állatorvos és feleaége,aki dekoratőr ée 

éppen egy diazitőművéazeti tanfolyam hallgatója Békéacasbán.Igy egymáara 

találásuk az asszonyokkal könnyen megy.Blhatározáaukat,hogy újjászervezik 

a szakkört,a domb agyházi művelődéai házban örömnél fogadjuk.Helyiséget a 

Petőfi Taz ad nekik a falu központjában. 

3 rt^g Bgkés negyei motivu^Mól » SzPQÍslifta Kalifáért kifflntetétlg 

Az 1978 óta eltelt időszak alatt a azakkör dr.Illés Károlyné vezetésével 

lett országos hirű.firről a nagyon értékes közös munkáról a legautentiku-

sabban ő tud szólni»"Az első aegbeszéléaen eldöntöttük,hogy minden évben 

a megyei népművészeti hagyományok ápolása és felkutatása mellett egy-egy 

etnikum eredeti hiazőkultúráját sokoldalúan negi a^erjük.Munkánk csak úgy 

lehet eredményes,ha eredeti anyaggal,fo-sllal,ornamentikával,kompozíció-

val fogunk dolgozni.Az elaő évben macától adódott a programihelyére kellett 

tennünk a kalocsait. 
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Mi az,emit háziiperBzerrentidegenforgalai,illetve kereskedelai célból 

híaeznek a kelocsei asszonyok,a ni az,amit nekünk,a díszítőművészeti 

szakköröknek tovább kell ápolnunk a kalocsai népművészetben? A kevés 

szint haaználé,viszonylag korsi kalocsai hímzések mintái.Ezt könnyű volt 

megkedveltetni! a notivunok nagysága,a fonal saa volt új,igy örömmel 

láttak aeki a munkának.Mar a kezdetnél megmutatkozott az első problé-

mataz öltéstechnika,a szálirány.Felnagyított táblai rajzon mutatta* 

be a leggyakrabban haaznált korsi kalocsai hiazéamétivumok szálirány-

jelöléaét.jianrinramgiAságiiami Minden asszony papiron megkapta a saját mun-

kadarabjának szálirány-jelö lését.Ezek segítségével,majd sok-sok gyakor-

lással tudtuk csak megvalósítani azt,hogy az évek során beléjük rögző-

dött öltéseket megváltoztassák a rajznak megfelelően.Ez a csoport hete-

rogén összetétele miatt nehéz volt.A fiatalok hamarabb elsajátították, 

ez idősebbek nehezebben,de a jó közösségi szellem átsegítette ezen e 

nehézségen őket.A fehértől éa a feketétől e aziaeahez szokott szemük i-

degenkedett,de itt ia számítani lehetett arra a oár as zonyra,aki hstáa-

ael volt a többiekre ia.Egy ilyea téri. tő elkéazülte után beláttákigyönyö-

rű, a aki a legjobban tiltakozott ellene,az ia varrt egy ilyaa darabot. 

A hinzéa mellett képek,könyvek éa dia segítségével megiamericedtek Ka-

locsa éa szállásai világának hagyományon paraszti művészeté vei, a piagá-

lésas 1 éa a viselettel is.Az ar^zonyok a minták kiválasztásánál maguk 

döntöttek,kinek melyik tetazett,a munkadarab aérétét szintén ők határoz-

ták aeg.Lassan önmaguktól kezdték belátni,hogy ez e szineiben és aotivua-

kincsébon is egyszerűbb kalocsai hímzés csodálatossá szép.Ez főleg akkor 

következett betamikor összeszedtük az elkészült dsrabokat,hogy negrea-

dezzük a helyi kiállításunkét. 

Az elaő kiállításunk egy politikai ünnephez kepcsolódott,hazánk felsza-

baduláaának évfordulójához.Az előkészítő munkában mindenki részt vett. 
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A közös munka maghoz** a azakkör azámára az elaő Sikert • A faluba* 

oaztatla* tetazéat aratott a kiállitáa,pedig aagy volt a caodálkozáa, 

hogy a* is kaloosai? Szájról szájra járt a hir,hogy aézzék meg,ilye* ka-

locsait még aaa láttak.Néhé*y véleméay a kiáUitásrólt 

"Ilye* gyönyörű kéziauake-kiállitáa* még szeriatea itt a faluha* aaa 

•olt.Dicséret érte." 

"Mindé* eliaaeréaaa a nők ügyes és szép munkájának.Kívánom,hogy ez a 

azakkör,az a kollektivn,vezetőjükVel egéazaéghea aég nagyon Bokáig dol-

gozzon együtt.Köszöaet a munkájukért." 

"A megyei díszítőművészeti munkaközösség nevében aseretettel gratulá-

lunk a azépen kivitelezett,rendezett,eredeti népi kultúránk hagyományát 

ápoló azakkör tervező vezetőjének éa minden alkotójának." 

az emlékkönyvi bejegyzéaek ia azt bizoayitó*iák,hogy jó úton járunk, 

ezt as utat kell folytatnunk.^zzel az anyaggal neveztünk >e a II.Országos 

Szövetkezeti Napok pályázatára is Oyöagyöara.Vagy volt az örösUmk,mikor 

megtudtukia beküldött darabok aiad kiállításra kerültek,s négy asszony 

elisaerő oklevélben részssült. 
i 

Kz a siker arra ösztönzött,hogy a következő évben magasabbra emeljük 

a mércét.Az esszoayok Által már megcsodált Békés megyei szűc himzést vet-

tük a aunkatervbe.Annál is inkább,nert ebben ez évben rendezték meg a 

IV.Békés aegyei Napokat,s ide a szakkör «ir pályamunkákat akart küldeni. 

Nagy próbatétel ez a vezetőaek és a tagoknak egyarántlA vezet nek hozzá 

kellett látaia a gyűjteményben szereplő ködmönök feldolgozásához.Alkotó-

elemeire boataai az orBaaentikát,és az új funkcióknak megfelelően a régi 

hagyományok tiazteletben tartásával/folthetáa/ megpróbálni újrafogalmaB-

ni és a aai haaználataek aegfalelőea újraalkalnazni,tervezni.Az alapanya-

got és a fonalakat beszsrezni a szűcahinizéaek megcsodált sziaeihez,abban 

az időben aziate lehetetlennek tűnő feledet volt. 
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A nyár ezzel telt el,de őszre együtt volt mindea.A célúak ebben as 

évben a negyei szűcahimzéa örökértékű orn&mentikájáBBk megismertetése, 

megszerettetése,valsmimt az,hogy a szakköri tagok ismerjék meg as el-

kötő munka örömét,becsüljék a azépet,tovább fejlődjön izléaük,ismer-

jék fel az igazi éfctékekat." 

A szakköri tevékenység szakmai jellegének megerőaödésével szinte 

egyidőben a doabegyházi közművelődésben is jelentős minőségi változás 

következik be.1979-ben 15 fővel megelakul n TIT helyi csoportja.Ennek 

a csoportnak tagja dr.Illés Károlyaé is,aki a m"veszeti tc szakosztály-

ban tevékenykedjk.A tudományos ismeretterjesztés szervezettebbé,tudato-

sabbá válása jó hatással vsa a azakköri munka egészéra.A szakköri tag-

ság a aőknek azóló előadások egyik alapvető báziaközönsége volt éa ne 

ia az.A fő érdeklődéai területekre alapozva először a népi diszitőmTvészét 

jellegzetes atiluaairól,esztétikumáról szóló előadásokat szerveztünk ré-

szükre .Ezek a± témák,érintve más néprajzi jellegű kérdéseket,magukban 

hordták a lehetőségét annak,hogy témakörbővitást hajtsunk végre,s tá-

gabban a magyar falu életéről,a aépazokásokról ia halljanak.Ebben jól a 

aegitségüakre volt á magyar nép művészete c . heagoaitott diasorozat,amely 

ugyan az általáaoa iskola 5.osztályosainak készült,de bátrsa felhasznál-

tuk,mert Kodállyal együtt vnlljukí" Ki miben járatlan,abban gyermek." 

A témafelépitéa másik inditéka abból a természetes szükségletérzésből 

fakadt,amelyet e nők a8ját Bemükkel éa n családban betöltött szerepükkel 

kapcsolatos témák iránt éreznek.Pl.s A nő a családban és a tássadalom-

banjA caaládi neveléa fontossága éa pz egyea egészségügyi téaák.Hosszú 

beszélgetéssel folytatódott például az Otthoaunk és a virágok c.előadáa, 

amelyet a tez egyik agrárméraöke tartott. Uivel a művelődési ház iategrált 

i ntézménykeretben dolgozik,f<-ladst'aak tekinti azt ia,hogy a szülők pe-

dagógiai-pszichológiai kulturáltságát fokozza a közművelődéa eszközei-

vel .így hallhatlak előedáa* a szakköröaök Anyanyelvi neveléa a család-

baa óimmal* 



A diazitőművéazeti azakkörbea folyó iemeretterjeaztő előadásoknak mód-

azertaailag jól élőkéazitetteknek kell lenniük,mert a szakköri tevékeny-

ség aajátoa jellege miatt az előadó csak ritkán élhet a metakonv-unikstiv 

jelzéaekkel.Az ilyen jellegű is-eretterjesztéa a házi munka közben vég-

zett űn.háttérrádiózáshoz hasoBlatostez azonban tapasztalataink szerint 

nem igen von le értékéből* 

A szakkörösök egyre színvonalasskb munkái közvetlenül is hasznosítha-

tók voltak a közműve lő désben.A dombegyház! ifjúsági klubban A népi motí-

vumok felhasználása a lekás-és öltözködéakultűrábsa cím< előadásén dr. 

Illés Károlyné a legjobb szakköri. munkákkal él'ben ezemláltetta mondani-

valóját. 

Az israerkedéare,az egymáatól való tanuláara ia tfó volt cz ez ismeretszer* 

zéai a lka lom ,a mikor a két szomszéd települéa szakköri tagaága együtt hall-

gatta meg Dombegyházán a megyei szakmai munkaközösség egyik tagjának elő-

adását . 

Igaz,hogy a környéken egyre többen figyelnek fel a szakkörre,de azt 

csak kevesen tudják,mennyire nem könnyű a szakkörvezető dolgai 

" Vlibel ebben a községben nincsenek hagyományai a népművészetnek,minden 

egyes ta^ak külön meg kellett mutatni mindent,s ez nem is akármilyen fel-

adat volt a közben 3o taggá terebélyesedett azakkörben.A 3o asszony közül 

osak egyetlen maii egy olyan volt,aki tudott azaúrozni,a többi még a szót sem 

nagyon ismerte.Tgy tehát nagyon lsssan tudtunk csak előre haladni,hisz a sa-

rok elkéazitéaéhen,a azálhűzás elkezdésében,az azsúr elsajátításában se-

gitségrs szorultak.Itt kezdődött igazi közösséggé válni a szakkör.Aki hama-

rabb megtenulta,az már aegiteni tudott a társának,a természetesen ehhez a 

két szakköri óra is kevés volt.Otthon folytatták.Az agy utcában lakók öanze-

jöttek,sokszor kint a ház előtt a kiapadón gyakorolták./A faluban szokás ez, 

majdnem minden ház előtt ven kispad./Ez persze az ott lakók figyelmét sem 

kerülte el.Hegnéztéktmegcsodálták,mit csinálnak az asazonyok,s egyre jobbea 

terjedt a faluban a szakköri munka hire. 
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\ y foglalkozáaon megjelenik az egyik lelkes szakköri tagunk kisfiú 

unokája,ő i i hímezni akar / ! / , a mindjárt Békés megyeit.Következő alka-

lommal hozza lánypajtásait is,s igy foglalkozásról foglalkozásra nő a 

gyerekek száma.Meglepően könnyen sajátítják el azt,ami a felnőtteknek 

nehezebben sikerül.Igaz,6.,7.,8.osztályos gyerekekről van szó.Wég ebben 

az évben megalakul a gyermekszakkör.A gyermekek foglalkozásai 5 -T-ig, 

a felnőtteké 7-9-ig tartanak,a sinden alksloamsl van legalább egy fél 

* 

óra,amikor a két szakkör tagjai találkoznak, ji a találkozás igsn jó 

hatással van mindkét szakkörre.A gyerekeknek nagy ösztönző erőt ad a 

felaőttek diosérete,e hogy ők ia látják a felnőttek uunkáit Jlz fordit-

va ia lgaz,hiaz a felnőtt ezt nondjn magábeniha ezt egy gyerek meg 

tudja csinálni,ekkor én ia meg tudom.A gyerekek sziatén jó reklámozói 

a szakköri munkának .A rokonoknak,ismerősöknek megmutatják himzéaeíket, 

sőt volt olyen gyerek is,8ki megtanította édesanyja* szaúrozni.szt ön-

feledt örömnél újságolta társainek,s szinte szárnyakat kapott a további 

munkához.A két ezakkör munkája ettől kezdve elválaszthatatlan .Egymásra 

épülve,eírymáat fiegitva haladnak előre a kitűzött cél felé.* 

A komoly szakmai munka caaládiaa légkörben folyik.A "hőakor" öaztönöa 

foglalkozásait jellemezhette ilyen atmoszféra.Ebben a kis faluban min-

denki ismer mindenkit,nz emberek legtöbb tevékenysége eléggé »sgy nyil-

vánosságot ksp.Van miről beszélni.Az egyre jobban eutometizálóáó mozdu-

latok "megengedik" a figyelem megosztását.Kémelyik foglalkozáson több ál-

talános hssznos információt szerezhet egy-egy szakköri t«g ,mint amennyit 

az újságolvasással gyűjt.Az élőszavps információcsere,ez a réges-régi 

komnunik/ciófl kapcsolat itt még talán a leghatékonyabb.faritékra kerül 

a község soraa,jövőjo,P fiatalok azórekozáai azokáaaiaek e problémája 

éppúgy,adat az emberiség sorsdöatő kérdéae,a háború vsgy béka közötti vá-

lasztás lehetősége. 
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A szakkörnek ünnepnapjai is vannak.Naacsak a kiállítások sikere okos 

örömet,hasam as egymáaael szemben megnyilvánuló tisztelátadás,kedvea-

ség,tapintat is.Hagyománnyá vált,hogy s sseretet ünnepét szakköri keret-

ben ia köszöntik.Erről is a leghitelesehh a azakkörvszető személyes emlékei 

"A karácaony előtti foglalkozáaon karáoaonyfát állítunk a gyerekeknek. 

Mindkét koroaztály egyaránt kéazül aeglepetéaekkel.A gyerekek apró kia 

ajándékokat kapnak a felnőtt éktől, ezt versekkel,énekkel,népmesével 

viszonozzák.A felnőjek felelevenítik a fiatalkorukban még meglévő nép-

szokásokat,a gyerekek ámulattal hallgatják.Közbe-közbea«61aak,kérdeznek. 

A foglalkozáa után gyermek éa felnőtt egyaránt gazdagabban tér haza.A két 

generációt közös kincsük,a népm'véazat szeretete segítette közösségi él-

ményhez, számtalan emberi érték fel'smeréséhsz." 

198o-baa a községi válaaztáaok napjára tűzték ki a helyi kiállitáat. 

A azavazáara érkezők aorra megnézték az anyagát,amelybea már a gyerekek 

munkái is szerepeltek.A község lakói először láttak Békés megyei hímzé-

seket.A tetszés most sea maradt el.A járáaiközművelődéai felügyelő ezt 

jegyezte az emlékkönyvbet"Gratulálok az eredeti,azép múakákhozt Külön 

öröm,hogy van,aki folytassa az idősebbek munkáját - a fiatalok! Kivánoa, 

hogy aég sok örömük teljék ezekbea a azép munkákba*." 

A kiállítás lehoatása után elküldték az anyagot a IV.Békés megyei 

Népművészeti Napokra Mezőkovácsházéra az orazágoa zsűri elé.A beküldött 

13 darabból kilencet fogadtak el a kiállításra.A gyerekek munkái még 

nagyobb sikert ersttak,TI.dijat kaptak.Még ebben az évben a kiállité-

ai anyagot bemutatták Budapeaten ia a Szovjet Kultúra és Tudomány Há-

zába ti .Ezek utá* a szakmai közvéleményben ia egyértelmű volt,hogy a kia-

doabegyházi szak: 'ér fejlődéaének olyan azakaazába jutott,amellyel a ne-

gye határain túl ia felhivja magára a figyelmet. 
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A díszítőművészeti szakWri tevékeayeég falva általábaa idényjellegű 

a tagok nunkajellege éa a máaodik gazdasággal való foglalkozás aiatt. 

Ugy tartják,hogy az őszi éa a hosszú téli aaték a legalkalmasabbak a ké-

ziauakáááara,a közös összejövetelekre.Egy ilyea csoport azonbaa,mint a 

kiadonbegyházi,amelyet a legutóbbi idők aikerei éa az igazi caoportnunkn 

közösséggé kovácsolt,igényli aZt,hogy a ayári azünetben ia találkozhasia-

aak.A szakkörvezető szeriat»"Erre nagyon jó alkalmak a Idráaduláaok éa a 

társadalmi munkák,amit a ayárrn beterveztünk.A Békéa megyei Napokat közö-

aaa nézzük reg,megtekintjük a népművészeti vásárt,e meglepő az asszoayok 

izléaváltozáaaJCi tudják válaaztani az értékaaat,a szépet a váaárom. 

Járművet a Petőfi Tazátől kapunk,a azért aztáa,amikor a taz azorul rá n 

dolgoa kezekre,mi megyünk gyümölcsöt aiedai,barackot nagozni." 

A termelőszövetkezet segítségét külöa ia érdemea kiemelai.Látva azt, 

hogy az ügyea kezű aaazoayok munkái a megyehatáron tűi ia dicaőaégat sze-

reznek a falunak,a közművelődéaaak nyújtott állaadó támogatás mellett 

a diszitőmíü vésze ti szakiörök külös-külön is kapnak 7-7 ezer forintot. 

Persze valósziaű,hogy abban mas aéai szerepe Bedő Pálné alapitótagnak, 

aki egyben tsz-igazg&tóaági tag i a . 

Az 1981-ea év új eélkitűséaek éve,újra aagy feledétok állaak a azak-

kör előtt.A programbna a sióegárdi himzés és a Békés megyei ez'cahim-

zés szerepel,a közben a himzéaek mellett al kall igazitani a tagokat a 

tárgyi aópmfivéazat kiterjedt,sok tartományból álló gazdag birodalmiban. 

Az naszoayok újabb tájegység bimzőkultúrájába nyernek betekintéat, 

megiamerik a elkészítik a Sióagárd gazdag fehér himzéaaiből tervezett 

muaksdsrebjaikat.Ujabb öÍtéltechnikát éa azskkifejezéaeket tanulnak mag. 

Könyveket lapoznak,diát éa képeket aézaak aépviaeletükrŐl,épitkezéaük-
V * 

ről,azzal ia közelebb hozva a távoli etnikum aajátoa paraszti kultúráját. 



- 17 -

A szükségszerűen nagy propagandával meghirdetett Népművészeti Napok és 

a Idsdoabsgyházi szakköröknek as azaa álért aikara hatására a székhely-

község aűvelődési házában.Poabegyházán as intézaéay kiscsoportjai köré-

ben nagy as érdeklődés a Békés megyei népm'véazet iráat.A ssooialista 

brigádklub programjába ba ke11,hogy kerüljön a következő téaat 

Békés aegye népművéazete.Itt persze a azó lagáltaláaoeabb értelaébea 

goadolkodtuak,aépaűvéazetea értve a diazitőm^véazet mellett a aépdalt, 

balladát .mondákat, tehát ez irodalmat is.tybb szakköri tag egybea szo-

eiallata brigáitaf,s ők a beavatottak,as értők mosolyával és bóliatásai-

val jelezték az előadónak,hogy azoaos "hullámaávoa" vasrak. 

Az előadásnak olyaa hangulata volt,aiatha aépaTvéazeti alkotások ezüle-

tését értük volaa tetten.Minden hallgató,poatosabbaa résztvevő valami-

ben kompeteaa volt.Ki a népdalban,ki a meaébea,ki a diazitőaűvéazetbea 

stb.Ezt nagymértékben előaegitette a gazdag és sokoldalú azealéltetée. 

A csaknem mozivászon nagyságúra kiaagyitott diaképek az asazonyok munká-

ival a a zenei azealéltetésbem a aemrég alakult citerazeaekar ia sajá-

tos haagzásávsl és előadás módjával.Alkotók és befogadók eaakaea ugyaa-

azok voltak,ki-ki belekóstolhatott a másiknak rendazereaan örömet okozó 

te ié kenyaégbe A az élmény a szakkör előzetes szerepe és tevékenyeége 

nélkül soha nem érte volna a eaoportot.Az összejövetel tehát sokkal töb-

bet jelentett egyszerű ismeretterjesztési alkalonmál. 

A szakkör muakájára,közösségi életére ia jó hatásaal van az,hogy tag* 

jainak egy része egy másik csoportbeli tagsággal fejleaztheti kapeaolati 

kultúrájátcMások a eaoporton belüli viazonyok,aáe ez érték-és kormarend-

szer .Ez még akkor is fontos szoeiális szereptanulási folyamat,ha - ese-

tünkben - a szocialista brigádklub nem teljesen kiforrott közösség. 

Hasonló a hatása az informális esoportokbaa való részvételaek ia A n e k 

eleazése nea tárgya a dolgozatunknak,jelzésül esupáa annyit,hogy 
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falus belül • csoportok gazdag hálózatát lehet kinutatai.s jellemzőjük 

• ayitottaég.lz megmutatkozik a azakkör szokásaiban Ibi" Megünnepeljük 

a névnapokat,vendégaégbe hivjuk a azomazédoa közaégek azakköreit.Beazél-

geté a ael,együtténekl© aaal, agy kis vendéglátással tsaazilk színesebbé eze-

kat a találkozókét.A vendéglátáshoz mindent magunk kéazitünk eliazendvi-

caet,aüteaónyt,pogácaát.Bzzel aég caaládiaaabb a légkör.Ilyenkor caerél-

sak gazdát a finomabbnál finomabb eüteményak elkéazitéaét tárgyaló recep-

tak ia.A ko 11 aktira agy aagy eaaláá.Egyaés éx« né bem, bánatában együtt va-

gyunk"-mondja a x m t f a azakkörvezető. 

1981 deoemberébea a donbegyházi művelődéai kás társadalai vezetőaége 

aaglátogatja a szakkört.A vezetőaég tagjai közül teában aoat vasnak elő-

ször di azitőaűvészeti azakköri foglalkozáson.Őszinte érdeklődéssel figye-

lik a tagok munkáját,* néhányan arról beezélgefcae<,hogy a rendkívüli mű-

goaddal kivarrt futóról vagy teritőről a gyakorlatias azea aaa tudja azon-

aal aegállapitaai műfénynéltnelyik a azine,melyik a "visszája". 

A szakkörnek ekkor aár vaa azövőazéke.Igaz,hogy Ideái,de arra jó,hogy az 

aeazoayok agy új technikát ismerjenek aegsa textiln'vesség legősihh és 

legelterjedtebb foraáját.A társadalai vezetőaég tagjaiaak kérésére a »ak-

körvezető kéazaégasaa elmagyarázza a azerkezet működé aét,szemlé le teaem 

bemutatja,hogyan alakul ki a láne-és a vetülékfonalakból a ve+ülékread-

azer,egyben a azövet ieJÜLadómbagyházéa ennek a aeateraégn* sincs hagyo-

mánya,a viazoaylac közeli Nagybánhegyeaen azonban van.A azakkörvezető on-

nan száraazik,igy nea csoda,ha szeretaé megkedveltetni a szövést az itte-

niekkel is.A szakköri tagok azt mondják,lesz jövője ennek a településen. 

A látogatáa egy kia aegveadégeléssel zárul.Az aaazonyok a maguk ké-

szítette harapaivalóval és üdítővel kiaálják a vendégeket,ekik zavarben 

vannak,azabadkoznak,de hiába sitt ez a szokás. 
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A látogatást néfe ekkor eate agy másik program követi.Az ÁFÉSZ-veadég-

16 aegytermébea a dombegyházi szabadidő-klub tevékeayeégét műtétjük 

be a foglalkozásokról készült diaképek segitségével,utáne s mflvílődé-

si ház eiterezenekara játszik.Amolyam népszerCsitő,kedveeiaáló p r o f 

ram ez.Nem titkoljuk*azeretnénk,ha Kiadonb-egyházáa ia aaerveződae 

haaoalé caoport.A szskkörösök ugyaa ayugodtaa dolgozhataának tovább, 

ám köztük vaa a readezvéay egyik hivataloa szervezője,Juliska Béni, 

akiaek aem ia nagyon kell invitálnia a többieket.SÍteázik a verraiva-

lót,* megmézik a músort.A hatás már egy fél év múlva jeleatkezik. 

Közbea a azakkör,illetve most már a szekkörök újabb czép aikere-

ket érmek el.ATudomáayoa-Teohaikai Uttörőazemle járási dömtőjéa a di-

szitőművészeti ezakkörtfkik is bemutatkozhatnak .A ki sdombegy háziak lá-

ayok két elaő éa egy máaodik dijat kapnak. 

A Nemzetközi Bábfeaztivál idejére a Megyei Uttörőelaökaég ia aép-

művészeti pályázatot hirdet,melyet a békéscsabai Munkácsy Múzeumban 

readezank.A gyerekek oklevelet éa tárgyjutalmat kapnak a egyben lehe-

tőséget a múzeum aéprajzi anyagának megismerésére.. 

A felnőtt szakkör a Termelőaz vetkezetek Orazágoa Tanáasának a Me-

zőgazdasági Szövetkezetek IY.Koagreaszuaa alkalmából meghirdetett or-

szágom pályázatra is beaevez .A területi előzaürizéaen Orosházán 1 első, 

1 máaodik éa egy muakadijat kap a csoport.A budapesti várbeli megnyi-

tóra kirándulást azervezaek.Aa ünnepélyes megnyitóig ismerkednek s z a as-

szony ok n várral és árnyéké vei .Legtöbbjük most jár itt elősz r.Nagy az 

öröm és a meghatottság,amikor Szitás ^ndrásnét szóHtják a TOT-diJ át-

vételére .Először kap a szakkör országos pályázaton dijat«Sgyéni dij,de 

benne ven a közösség munkája i a . 

A nyári orazágoa aeregazealén Nyíregyházán aziatéa kiállításra ke-

rülnek a negyei előzaürizéanél kiválasztott darabok. 
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A kiállítás Megtekintése után kirándulást tesznek Sóstóre,negnézik a 

falunúz ouaxot, ahol • valóságban látják gyerhk«k,felnőttek ni»dezt,a«it 

•ár képről,diáról isnemek.A hoszzú úton hazafelé vsn sőt eesheszélni, 

Megvitatni a társakkal.VidáMan énekelve,élnónyekkel f»zdagoa térnek ha-

sa* 

Az 1981.évi helyi kiállítást a székkor kedves gesztussal egy ünnep-

séghez köti.A Petőfi Tsz-aek ekkor adják át násodizben a Kiváló einet. 

A szövetkezet annyit segítette a szakkört,h^gy ezt a tiezteletidást fel-

tétlenül nsgérdaali.A kiállítást Msgtekinti Púja Frigyes elvtárs,ország-

gyűlési képviselőnk,s ezeket ez elisnerő szavakat jegyzi he a naplóhat 

"A kiállitás nagyon Ízléses,csodálatosan szép Munkákat tár elénk.Csak 

biztatni tudón a kisdosbegyházi hiMzőcsoport tsgjsitialkosasnak továhh 

ilyen felszabadult képzelőerővel a «»guk és Mindazok örömére,akik Munká-

ikat negtelántik.Tpvábbi sikereket és negyon jó egéazaéget kívánok Mind-

nyájuknak." 

W C egy vendég véleaénya a kiáll.itáaróli 

"Egy csodálatos élnéanyel,lelkiekben gazdagabban távozon.Az alkotóknak 

szivből gratulálok és további nunkáj khoz jó erőt,egészséget kivánok." 

A helyi kiállításokon is nindig példásan esztétikus ez anyag elrende-

zése .A szakkörvezető dekoratőr,s szakmabeli tudását kiválóan kenstoztat-

ja kiállitásrendezéakor.Már az elaő kiállitáekor a tsz esztalos szooia-

lista brigádja inatellációt készitett,s ezt évről évre fel tudja hasz-

nálni nindkét település szekkSre.A kiállitásrendező szakkörvezető na-

gyon ürysl a szinharnóniára,a kiegészítő kellékek elhelyezésére ip . 

Előkerülnek a cserépkorsók,köcsögök,s olyan virágok,anelyek kötődnek a 

paraszti kultúrához .A tervezett neghivókat a tsz fénynásolja.A saakkörw 

vezető szerényen Így foiralraazi" ügy érezzük,ezzel ia teszünk agy keveset 

a falu közízlésének forsáláaáért." 



Dáraadslsd aunkável most a tanács segitaégére sietaek.Az újonnan épült 

busz-várót és szolgáltetóhelyiséget meszelik,mázolják,takaritják,hogy 

határidőre átadhássák."ZSB a ayáron a Petőfi TSi kertészetébea s "yümöl-

csös rekeszsk aosását is váltják. 

A településen a taekSzséfé válás után bosszú ideig nen rendestek 

önálló községi ünrepséget május 1 . tiszteletáre.A szocialists brigádta-

gok«t autóbusz szállitot+a be Dombegyházára e"közpoati" ünnepségre,a fi-

atalabbak közül kerékpárral is átruccaatak néhányan.Egyre t"bben lsttak 

azonbas »zok,akikben felvetődött a goadolattálért aa lagyas nekünk öaálló 

ünnepünk? Először vsak egywls között beszéltek erről,később a különböze 

te«tületi önszejöveteleken is szóbs karült.A azékhelyközség taaácsi és 

pártvezetése - igen helyasaa - úgy határozott,hogy Magyar-és Kisdombwfj*-
v 

házáa is rendeznek aájus 1-i felvonulást ,nsgygy3lént,mvsort .így 1981-hsa 

aár aáspdizben ko^lt arra sor Kisdombagyházán*A szakkör az előkészitő 

muaVából is kiveszi a ré szétterítést mázolaak,ablakokat fasteaak,tabló-

kat tapétázaak,betűt vágnak,ragssztsnak.Az Uanapaa természetesen együtt 

vannak.Flészt voaznek a felvonuláson,az ünnepélyes,majd a majálison is* 

Aki látta oz üai.api előkészületeket s magát az ünnepet,aélyen elgondol-

kőzhetett ez aprófalvak aorsáa.Például azon,hofcy elhamarkodott vagy rosz-

szul értelmezett kösrigrzgatási döntések elleaére mesayi vitalitás maradt 

még az emberekben .Talán a sokukbaa meglévő alárendeltség-,mellőzöttség-

érzés vált ki "csakezértii,'-re8kciót.V8gy azon,hogy h* -Gárdonyi szavával 

élve - igazi lámpásai vsának a falusak,sok tekintetben megelőzheti rkár 

tizszsres nagyságrend" társait is* 

Az ünnepek közösségélmény-hatéss sokáig megmarad az enberekben,s maguk-

kal viszik hétköznap .iáikba, ouakájukba. 

A szakkör az őszi első foglalkozásra gz 1982.év tennivalóit és program 

ját beszéli meg* 



Hirtl obbsa 01 évben a kirándulást Mezőkövesdra a Kis Jankó Bori kiál-

lításra tervezik.,kézeafakvő a következő tájegység,a Metyóföld negisne-

résa is* 

Az elkészítésre váftó anyag forrásai a szines natyó hintésnél sokkal 

értékesebb lepedővég-és legényingujj-sánták lesznek/* elkécsUlt dsra-

bok nőst nár neanyiségileg és ninőségileg is nőnek,ugyaáán az tinóit é-

vekhez viszonyítva óriásit fsjlődött n szakkör nanuális szlnvonnla* 

Minden elhangzott szó temékeny talajra talál.Es meglátszik a tagok 

•unkáin,s újra •oghozza a fryümölcsét is*A Gyulán rendezett Nenzetközi 

Szövetkezeti NépwSvészeti Kiállitáson ezzel az anyagenl a szakkör I . 

dijat kap,a Békés negyei szűcshinzésekkel pedig II.dijat*A díjkiosztó 

ünnepséget egy egésznapos kirándulással fejezi ha a társaság.A prog* 

rama gyúlni vár megtekintése,közös shéd és fUrdés s várfürdőben* 

A IlI.Országos Szövetkezeti NépnűvészetL Kiállításon négy asszony 

kap ellenerő oklevelet a kiváló Munkájáért.Térnészetesen ezt n kiállí-

tást is aegnézik közösen* 

Hészt vesznek munkáikkal a Békés negye népművészetét reprezentá-

ló kiállításokon Keoskanéten és Szolnokon egyaránt,s ebben az évben 

jutnak először kiállítási darabjaik külföldre.Az NSZK-beli dillenbur-

gi népfőiskola nagyar hetet rendez(s ids kérik » Gyöngyösön szereplő 

darabokatJSzzel lehetősége nyílik ennek a kis falu közösségénsk is,hogy 

s határainkon Vdvül ssgitss bemutatni a Magyar népMűvészet gazdag ha-

gyonányalt.Az onnan kapott köszönőlevelek Minden szakköri tag féltett 

kincsei .Néhány sor a levélbőltNDillenburghan nagy siksrt aratott az a 

szövetkezeti kézinunka...kiállítás,emelyhez Önök is hozzájárultak... 

szeretnénk köszönetet noniani azért a közreMűködésért és segítségért, 

amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a nagyar nép tán cnftvészét mellett a 

díszítőművészet is benutatáara kerülhetett..*" 
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Ugyaaoeak féltve őrzik azokat a prospektusokat is, amelyek a következő 

cinét viselik;nDic volkskünstlichs Ausstsllung der tua parisok ea Konaumge-

nossensehcftem"«A fűzatecaka szövegét ugyan nen tudják lefordítani,de 

büszkék arra»hoíiy az "unp;arischM-ban Kis^orabegyház is ott vas. 

Az idei kiállitást aoveeber 7. tiszteleté re rendezik.Hogy mennyire várt 

esemény ez a fsluban,igazoljs az is,hogy s nyár folyásán egyre többen kér-

<?eziki"Ugye nea sarad el a kiállitás ebbea az évben seaí?" 

1982-ben Kisdonbegyházán újabb kiscsoport slakul.Szabadidő-klubot 

szeretnénk,aai nea rétegjellegű,hogy a felnőtt lakosság korra és nemre va-

ló tekintet nélkül szervezett szsbedidő-eltöltési lehetőséghez jusson.Az 

érdeklődésfelkeltés s múlt év vé©Sn az ealitett módon megtörtént.Bedő 

Pálaé,a település lolly-Jokere nyombaa elkezdte a "szervezkedést" .Snnek 

eredményeképpen az év nyarán megalakult a klub .Igaz,hogy esak 15 fővel, 

de ez sem lebecsülendő agy ilyen kis falubaa.Koz<ietben a klubnak nem is 

volt önálló helyisége,a volt tanácsháza tanácstermében - amelyet ma kihe-

lyezett taaácsülések és társadelmi esküvők léboayolitáséra használnak -

folytak a foglalkozások.1^ persze a sajátos bútorzat ós a helyiség más 

alapfunkciója aistt nem lehetett igazi klubkörnyezetet Ma laki tani .Végre 

kaptunk agy tanácsi tulajdonban lévő házat,amelyben korábban a ÍÉKON ki-

helyezett varrodai részlege működött.Péaz azonban egyáltalán nen volt a 

berendezéséhez.A kistelepülések közművelődési ellátásáaak fejlesztéséra 

pályázatot irtak ki,erre beaeveztüak,és lo ezer foriat támogatást kaptuMc. 

s z arra Tolt elegendő,hogy a legminimálisabb követelményeket teljesítsük. 

A betonéljzatot linóleumtsal beboritsuk,a helyiséget Idneszeljük és két 

esztalt vásároljunk.Mi köze van mindehhez s szakkörnek? Felmerült annak a 

lehetősége,hogy végre nea szükségteremben,hanem erre a célra kifejezettem 

alkalma helyiségben dolgozzon a csoport.I&sdásal űgy,ho£y násik közösséggel 

is egy fedél alatt. 
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A helyiség tekaritáaénak,neszelésének faladata,a klubház vagy inkább a 

faluház kUlakitásánek tarve foglalkoztatta az asszonyokat.Elképzelték, 

hogyan varrnak majd függönyt,hogyan díszítik azt,az udvart hogyan lehet 

széppé varázsolni.lankájuk ayonán megkezdődhetett a klubélet az új helyi-

ségben.Igaz,ho,<3r a bútorzptot a msgyardombegyházi párthelyiaég kiselej-

tezett anyaga alkot ja,ez «iér csak klub és aammi oás.A tafjság kezdetben 

csupa férfibél áll,később nők is jelentkeznek.Kik a le^kezdeményezőbbek? 

Akiknek nár közművelődési szervezeti múltjuk van,a ezakkörösök.Például 

Szitás Andrásáé,aki a férjét elkísérve a foglalkozásokra,maga is klub-

taggá vált* 

A több éven át lelkiismeretesen végzett szakköri munka mind a gyermek, 

mind a felnőtt szakkörnél is 1983-ra érik be igazán.Ebben az évben cask 

Békés megyei szícshiazéssel foglalkoznak,hisz most esik egybe a Békés 

megyei Napokkal a nyíregyházi országos ki állitá* *Egy újonnan gyűjtött 

ködnön mintakinesét használják fel a pályamunkáknál.Alapanyag,fonal,szín-

és formaharmónia és a manuália nunka tökéletessége talál egymásrs most, 

amit az országos zsűri a Békés negyei Napokon I.dijjal jutalmaz. 

A gyerekek nuokáját szintén első dijjal icnerik ©1,ugyanakkor a szak-

kör vezetője ez orosházi szálánvarrott munkájáért is egyéni első dijat 

kap.A pályázetre beküldött nenr.yiaég nagy.Csupán a felnőtt szakkör 61 

db Békés megyeit,25 db *áa tájegyaégűt küld.A gyersaekazakkör 26 db Bé-

kés megyeit és 7 fehér himzéet.A IV.Orszégos Képművészeti Kiállítás 

pályázatára munka jutott tovább,amiből a zaüri 36-ot javasolt kiái-

litásra.E ífis község gyermekszakköre Nyíregyházán arsnyplakettet kapott 

I a békési szűcáhi mzéissel díszített ingsoroze tűkért, amely ben s közös ki-

vitelezés is hangsíílyozze s esoport öcszetartozáaét." 

Ezt a siksrt a felnőtt szakkör is egy kicsit magáénak érzi,hiszen 

példamutató munkájuk nélkül alaiftha alakult volna sryermekazakk 'r. 
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Dombegyházán éppúgy nincs haryonánya a aépi diszitőaűvészetaek,aiat 

Kisdoabegyházán.Hen alakulhatott ki hegyonáayőrző tevékenység,hiszen a 

történelem aoráa a generációváltást időről időre megzavarta egy-egy há-

botűs ssenény,ani többnyire a település elnéptelenedésével is járt. 

Csak jóval a felszabadulás után,a hatvanas évek elején,az új,akkor kor-

szerű aűvelődési ház által kiváltott nekibuzdulás következtében kezdtek 

el az anszonyok közösen varrni,kézimunkázni.Persze hagyományok és szak-

avatott vezető kiján a szakkörjellegű tevékenység ebbeaeradt.1974-ben 

azerveződött i á ét egy csoport,anely aár a kéziaunka szakkör nevet vi-

selte.A szakképzett vezető még mindig hiányzott,de a hatékony és lelkes 

negyei és járási bázisirányitásnak köszönhetően aár nea volt olyan part-

talan e tevékenyséf.Legalább körvonaléiban látták,hogy «it kellene csi-

nálniuk .Tartozunk a törtéaelai hitelességnek ennyivel,hogy elaondjnkta 

szoaszédos kisközség, te gkfcsség szakkörének egyre szebb eredményei elejé-

ben irigységet,féltékenységet váltottak ki az itteniekből./ Békés megyei 

motívumok alkalmazása caak jóval később és a kisdonbegyháziek ayilváava-

16 eredaéayei következtébea sikerült.Ügyes kezű aaazosyok itt is éppúgy 

vsának,aiat másutt,ds aeg kell érteaita aépi díszítőművészetet sikeresen 

essk ez művelheti,aki alázattal közeledik feléje,szivósan és sokat tanul. 

. Különösen ott,ahol ennek nines hagyományai donbegyházi szskkörvezető, 

Bozó Mihályné felismerte,hogy a két szskkör együttműködése gyümölcsöző 

lehet,s a jobbtól tenulni nea szégyen.Rendszeresen és folyamatosan kon-

zultált dr.Illés Károlynévsl,aki készségesen magyarázott,rajzolt,előnyo-

mott,önzetlenül segitve ezzel s dombegyMázi szskkörösöket^iállitást sem 

láttak még aanakelőtte ilyen esztétikussn elrendezve az itteai emberek, 

mint mikor őzam rendezte,s rendezi is évről évrs 1978 óta.A közös munkánsk 

beérett a gyümölcse,hiszen az 1983-ss nyirsgyházi országos Idállitáson 

a donbegyházi Bozó Mihályaé kéziauakájs is láthstó volt. 
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A gyeraekszakkör szép eredményeiről ünrepélyes úttörőcsapst-gyűlésekea, 

• felaőttéről és s kettőről együtt különböző falufóruaokos szólnak.Válo-

gathatnánk a diesérő szavakat a aűvalődési ház évss auakatsrvéask értéke-

lési részéhői,a különböző alkalmakra összeállított közaűvelődési beszá-

molókból .Mindsz hatásában aea ér annyit,nint a felnőtt és gyermekközös-

ségekben szájról szájra terjedő hir,a közvéleaéay személyes kom lunikáci-

ós csstomákon szerzett inforaációjn,értékelése .A gyerekek pl. aost aár 

Békés megyei aotivuaokkal diszitstt viseleti darabokat Üthetnek Idsdonb-

egyházi iskoletársaikoa.Felaerül az ötletta nyolcadikosok ballagótarisz-

nyáira hinezzenek aiatákat a kisdoabegyházi szakkörösök. 

Az ötletből valóság less,s máris egy szép új hegyoaáay születik.A bella-

gási üanepségre összegyűlt több száz vidéki és hely teli hozzátartozó,ér-

deklődő fejezi Id tetszését ez izlésesea díszített tariszayák láttán.Ilytn-

re esek több száz éves hegyoaánnyal rendelkező települések mertek eddig 

gondolni.A tarisznya ott aarsd évtizedeken át kor-és nflvelődéstörtéaeti 

dokuaeatuaként a tulajdonos lakásában őrizve n hagyományteremtők keze 

nyomát. 

Ezidőtájt született egy másik elképzelés,szinté* valóságos igényből. 

A népdalkultúrát ápoló donbogyházi citerazenekarnak egyenruhát kellene 

es'náltstni.A hagyományos fehér ing és fekete lajbi' aár-nár benális,s ha 

lehet izlést fejleszteni ez öltözködéskultúrávál,niért ne viseljenek a 

citerások Békés megyei motívumokkal mértéktartóan és Ízlésesen diszitstt 

borjúszárú inget.A hinzésmotivaa-terv készen volt,s tsz varrodai aellék-

üzeaágábea dolgozó szooislista brigád vállalta a kiszabást és varrást tár-

asdalai auakábaa.Az anyagot kellett volne megvenni.srre ekkor nem jutott 

pénz.Az ötlet mindenesetre később bármikor negvelósitható.Ezak a példák 

is bizonyitják,ho,^ egy jól működő művelődési kiscsoport mennyit tehet a 

közizlés fejlesztéséért,ssját tevékeaysége értékes voltának elismsrtsté-

séért. 
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A népművelési igazgatóhelyettest az a szerencse érte,hogy elkísérhette 

a csoportét 1983.augusztus 21-én Nyíregyházára ez orazágoa kiállításra. 

A szakkörvezető anyai öröaök elé nézett,ezért nem tarthatott a többiek-

kel .Együtt voltak a felnőtt-és a gyermekezakkör tagjai,s az időssb^ek 

már rut nos országjáróként kalauzolták azokat,akik moat jártak ezaa az 

úton először.Az elsődleges eél n kiállítás megtekintése volt,nyilván. 

Őrön volt hallgatni,tapaaztalni,milyen szakértelemmel beszélnek a kiállí-

tott munkákról,s fedeznek fel olyaenit.emi általában csak a szakembere-

ket foglalkoztat ja .Például élénk vitát váltott 1d közöttük ez egyik futó 

a&ntáinsk a színezése,nevezetesen az,hogy van világoskék n Békés megyei-

ben, néghozzá egy népi ipnrművész munkájában. 

A legnagyobb büszkeséggel és örömmel persze a saját készítésű munkákat 

nézegették.Igen kelendő volt az a prospektus,amelyben fényképen fel volt 

tüntetve as aranypiakettes gyermekszakkVr egyik munkája. 

Már nem olyan szakértő szemnél,te nagy érdeklődéssel nézték végig a tárgy-

alkotó népnűvészet többi remekét is(a hangszereket,faragott székeket,té-

kákat stb. 

A aepi programban aépmővelőazemmel ia érdekes volt,hogy s csoport egy-

általán nem szorult irányitásra.ök maguk határozták el meglepő egyönte-

tűséggel,hogy délután a sóstói falunúzeumot kell megaézni.Bár már közü-

lük többen jártak itt,látezott,hogy újra azivessn nézik a régi paraszti 

élet en lé keit őrző tárgy akat, épületeket .A programból természetesen nem 

hiányzott a kötetlenség sem,de s csoporton látszott,hogy a folyamatos e-

gyüttes munka nyomán jól kiépült s szem'lyközi kapcsolatok-rendszere,hi-

erarchiája . 

A buszon vsló közös éneklés ezúttal sen nsredt el,s a népművelőnek itt 

erőaödött meg elhatározása a pávakör létrehozásárs.A szakkörből ma két 

asszony oszlopos tegja ennek a csoportnak. 



1933 észén újsbb külföldi bemutetkozásra Tea lehetősége a szakkörnek. 

A Békés magyai Népművészeti Napokon kiállított munkák közül lo-et bevá-

logattak azok közé,amelyek Aradon képviselik Békés megye díszítőművészetét 

A Idállitáson most nár - a hinzések mellett - egy citerát is lehet látni. 

Tapasztó Mihály 60 éves korába* kezdett el citarákat készíteni,s ehhen 

nem kis szerepe volt annak a hatásnak,amelyet az asszonyok amatőr népmű-

vészeti alkotótevékenysége keltett az erre fosékonyakban. 

A Békés megyei motivuaí munka időközben valóságos szuvenír lett n két 

Bonbegyházán.Re az idelátogató vendégeknek ajándékoznak valamit,az futó 

vagy teritő.Az év ayerán honismereti táborozók járták a falut,kutatták a 

régi cselédé let emlékeit. A lakésokban meg-megcsodálták as izlésea fdmká-

kat,s természstss,hogy búcsúzáskor a vezetők ajándékba kaptak ej-y-egy dn-

rabot JCapott ilyet miniszter és múzeumigazgató egyaránt,s ennek révén is 

nost már ez ország egyre több réezén ismerik n szakkörösök keze maki ját* 

Az eddigiekből is kitűnt,hogy » szakkör nen zárt csoporttagjai több 

művelődési és társadalmi közöaség nunkájában is részt vesznek,illetve ve-

hetnek.A kis falu közművelődési célú épületekkel való ellátottságénak is-

meretében érthető,ha őszinte örömmel fogad- ak minden olyan pooBgonm* lehe-

tőséget,ami kor igazi "kultúrkörnyezetbeli" programokat kínálunk számukra* 

A külterületi közönségszervező szakköri tag,s ha színházi előadás vagy 

más nagyterni műsoros rendezvény van,a szakkörösök közösen vesznek részt 

rejta.Mivel ezek az alkalmak jóval ritkábbak,mint a szakköri foglalkozások 

ha hétfőre esik egy rendezvény,mint pl.legutóbb a Budapest Táncegyüttes 

műsora,bizol|y elmarad a foglalkozás.^z persze egy évben ha egyszer magtör-

ténik, a egy-egy jól sikerült rendezvény sokáig bsszédténa a közösségben. 
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1983 karácsonya sokáig emlékezetes marad s szakkör számára.Együtt ünnepel-

ték a NÍVÓDÍJAT,amivel a Népművelési Intézet jutalmazta e gyermekszakkört 

"kiemelkedő művészi munkájukért".Ez már ez idén a második ilyen jeles e-

seaény volt,hiszen a felnőtt ezakkörnek a művelődési miaiszter s Szoci-

alista Kultúráért kitüatetést adorv ayozta "a közművelődésben végzett ki-

váló munkájukért".Eddigi 22 éves tevékenylégük csúcspontja volt ss.Be-

tetőzéee egy olyaa SZÍVÓS,áldozatos aunkáaak,eai újat hozott a település 

életéhe. 

I H , Kpnklyzi^k js pyspektivfo 

Népművészeti szempoathól a legjelentősebb az,hogy tulajdonképpen út-

törőmunkát végeztek.Uert szép s hsgyomáay ápolása,erkölcsi kötelesség,ha-

zafias kötelesség is.De ahol aiacs hagyomány,annak megteremtése alkotás 

s szó legaeaesebb értelmében.Tevékenységük kisugárzása,animáló hatása s 

településre és környékére egyértelműen hasznos nenesak szűkebb közművelő-

dési,hanem társedeimi értelemben ia.A csoport az ösztönösségtől eljutott 

ssját msgát épitve olyan fokra,hogy igszi közösséggé vált.Közös a célja, 

a munkája,van "mi-tudata".Képes volt utánpótlást nevelni,nea is akármi-

lyet.Azonban mindez aligha következett volna be,ha nines egy olyan vezető-

je,aki szerényen,de nagy alázattal,türeleamel és hozzáértéssel irányitotv 

te volna a művészeti tevékenységet,folytatta volna a közös égépitést.La-

kásábsa több azát dia,féaykép,aaját kezű moiivumfeldolgozási rajz,fénymá-

solat áll rendelkezésére,hogy a foglalkozásokat didaktikailag is a legmeg-

felelőbben tudja levezetai.Nagy erénye,hogy alkotó,kreativ ember,a sáso-

kat is ilyeané tud aevelai.ö maga ijfr fogelmaz»"E két szakkör munkájában 

az a nagyszerű,hogy választani tudott a megyei diszitőaűvészeti örökség-

ből,est tovább ápolta,újra fogalmazta,alkotó munkájával méltóbb környeze-

tet teremtett magának és násokaak is." 
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A csoport eredaényei vel,k zösségi auskájável közvetlen falukörnyece-

tébe "azükségességérzést" sugárzott,megautette,hogy nem lehet,mem sza-

bad kevésbé figyelmi azokra az emberekre,ekik hátrányos helyzet" tele-

pülésen élnek.Miadenütt születhetnek értékek,s a társadalomnak alspvetc 

érdeke,hogy ehhez a lehetőséget e jobb feltételek megteremtésével min-

denütt aegadja.Ilyea szeapoatból nehéz időszekot vészelt át a szakkör. 

A közfigyelem ugyanis nost aár egyre inkább ráirányul az aprófalvakra; 

próbálják kutatni és aegakadályozai az elaéptelenedést.Blöljáróságokat 

szerveznek,új auakaalkalmakat teremtenek stb.A kisdombegyháai szakkö-

rösökaek ezután arra kell törekedniük,hogy a saját maguk áltsl terem-

tett hagyoaáayt megőrizzék ezinvoaalában is,a faluközösségnek pedig ar-

ra,hogy példájukat követve e már jó irányban megindult közösségiéjlődé-

ei folyamatokat tovább erősitse. A szskkörnek szakmailag világot célja 

vanta közeljövőben az oroeházi szálénvarrott nunkák megismerése,feldol-

gozásé ée a szövéssel való iateaziv foglalkozás.A faluközösség s 6o-as 

évekbeli társadalai aktivitását csak úgy érheti el ismét,ha a fiatalabb 

geaeráaió többet tesz ennek érdekében.Vajon a felnőtt ezakkör ilyen köz-

aflvelődési és táraedalai animáló hatását át tudje-e venni a gyermekszak-

kör? Henélhetőleg. nhez azonban az is kell,hogy ne hagyják magukra őket, 

legyen alkotó értelnieége a falunak.S hogy ez legyen,ahhoz az aprófalvak-

ban élő és dolgozó értelmiségiek jobb megbecsülése szükséges.New aSabad 

sor sáré hagyai a települést,olysn helyzetet teremteni ,ho?5y ne legyen e-

gyetlen ember sem a faluban,aki főhivatású aépmfivelőkéat törődik az ea-

berek sorsával.A "távirányítású" népa'velés ugyanis nem az igazi.Nen ki-

járni kell alkalmanként,hanem köztük élni,igazi eredményt - aadat a szak-

kör léte és sikere bizonyitje - csak igy lehet elérni. 
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