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Ha valakit meg 
szeretnének 
ajándékoz-
ni, nem azon 
gondolkod-
nak, hogy mit 
vásároljanak, 
hanem azon, 
hogy az illető 
milyen színeket 
kedvel.
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ÉLETUTAK
éltek, ahol ő több időt szánhatott a 
nemezelésre, vásárokra kezdett jár-
ni, és tulajdonképpen ekkor tudato-
sult benne, hogy ez akár életformává 
is válhat. Idővel Imre is egyre gyak-
rabban segített neki, és végül úgy 
döntöttek, mindketten nemezelni 
fognak. „Összekerültünk, nemezelni 
kellett” – jegyzi meg Imre nevetve. A 
közös nemezelésnek immár tízéves 
története van, ma már Svédországba, 
Németországba járnak vásárokra, 
Magyarország legnagyobb népmű-
vészeti fesztiváljának, a Mesterségek 
Ünnepének évek óta visszatérő ven-
dégei, de idehaza is gyakran talál-
kozhatunk termékeikkel.

Imre azt mondja, ő használati tár-
gyakat szeret készíteni, számára kü-
lön öröm, ha a környéken vásárolt 
gyapjúból dolgozhat. Ez elégtételt 
ad. Emese, mint megjegyzi, erőseb-
ben kötődik a népművészethez, ne-
hezen tud elszakadni tőle. Bizton-
ságot nyújtanak a minták, amelyek 
mély üzenetet hordoznak maguk-
ban, számára fontos ezt továbbél-
tetni, továbbadni. Imre szabadabb, 
sokszor Emesét is a jó értelemben 
vett lazaságra ösztönzi. Jól kiegészí-
tik egymást. Nevetve mesélik, a szín-
választás okoz olykor némi fejtörést, 
Imre a képzőművész látásmódjával 
rendszerint egyfajta színkombináció 

felé hajlik, Emese pedig érzésből ál-
lítja össze a színeket.

„A Nagy Mari–Vidák István páros 
volt az, aki néhány évtizeddel ezelőtt 
felélesztette a nemezelést, nekik kö-
szönhetjük, hogy ez ma virágkorát 
éli. Magyarországon általuk egy ki-
sebb kovász alakult ki, rengeteg kül-
földi nemezelő náluk tanulta meg az 
alapokat. A nemezelésnek többféle 
technikája van, én a hagyományos 
vizes nemezelésbe szerettem bele. 
Lerakjuk a mintát, kitöltjük a színnel, 
erre jönnek rá a rétegek, szárazon, 
keresztszálirányban. Lecsöpögtetjük 
szappanos meleg vízzel, először pu-
hán simogatjuk, majd felhengereljük, 
és gyúrjuk, gyúrjuk. Az már egy mo-
noton mozgás, ami kicsit a révület irá-
nyába is elvisz. Egy jó érzés. A másik 
technika a tűnemezelés, amikor szá-
razon dolgozok, egy pikkelyes tűvel 
kitűnően lehet a szálakat tömöríteni. 
Viszonylag új keletű a nuno-nemez 
készítése, ez a gyapjú és a különböző 
selymek, textilek összenemezelését 
jelenti. A nemezelés egy kiapadhatat-
lan kút” – meséli lelkesen Emese, aki 
néhány évvel ezelőtt, akárcsak egyik 
testvére, Enikő, elnyerte a Népművé-
szet Ifj ú Mestere díjat.

A nyugalom szigete

Örömmel tapasztalják, hogy egy-
re népszerűbb a nemezelés, hiszen 
amíg évekkel ezelőtt a vásárokon 
inkább a gyapjúval ismerkedtek az 
érdeklődők, ma már sok kisgyermek 
iskolában, óvodában kipróbálja a ne-
mezelést, és ezáltal talán jobban is 
értékeli a végterméket.

„Számomra a nyugalom szigete a 
nemezelés, s mivel sok vízzel dolgo-
zom, egyfajta tisztulás is. Ez a lelkem-
nek is jót tesz. Ez a folyamata maga 
a teremtés is egyben. Számunkra 
fontos, hogy gyermekeinket is be 
tudjuk vonni ebbe a folyamatba. Ha 
például gyapjút festek, Imike rakja 
az üst alá a tüzet, a lányok segítenek 
a színkeverésben” – mondja Emese. 
Ezt a gondolatmenetet folytatva te-
szi hozzá Imre, hogy ő ezt a munkát 
kikapcsolódásként éli meg. „Van egy 
nagy kupac gyapjú az asztalon, s 
egyszer csak egy kézzelfogható tárgy 

lesz belőle. Engem ez fogott meg. Egy 
idő után szót fogad nekem, és nincs 
megállás. Bármi elkészíthető, nincs 
határ” – teszi hozzá.

Ha valakit meg szeretnének aján-
dékozni, nem azon gondolkodnak, 
hogy mit vásároljanak, hanem azon, 
hogy az illető milyen színeket kedvel. 
Mert egyértelmű, hogy nemeztárgyat 
készítenek ajándékba nemcsak a 
szülők, hanem gyerekeik is. Például 
– jegyzi meg Emese – ha esküvőre 
hivatalosak, nemeztakarót készíte-
nek, azt különösen szeretik, amikor 
tudják, hogy az adott darab kinek 
készül, ebbe belekerül a gondosko-
dásuk, szeretetük.

Emese és Imre táborokban, feszti-
válokon adják át a tudást, de maguk 
is tanulnak. Emese reméli, most, 
hogy gyermekeik is nagyobbak, több 
ideje jut az alkotásra. Imre festeni 
szeretne, természetesen a nemezelés 
mellett. Nevetve mondja, fejben már 
meg is van három kiállítás anyaga. 
Terveik, ötleteik vannak.

Színes, békés, alkotásra ösztönző 
az Emese és Imre által teremtett bor-
zsovai otthon, ahol a családra Süsü, a 
sárkány vigyáz. Természetesen neme-
zelt változatban.

D. BALÁZS ILDIKÓ

Emese és a gyerekek

Kovács Túri Emese egy, a férjével 
közösen készített nemeztakarót mutat




