
Fogalmam sem volt, hogyan kell hor-
golni, nagymamámtól hoztam el egy 
régi-régi rozsdás horgolótűt, kaptam 
valami fonalat, és horgolni kezdtem. 
Aztán idővel utánaolvastam, videókat 
nézegettem, kísérleteztem. Én mindig 
a legszebb mintákat keresem meg, és 
azt követem, csak a legszebb munkák 
érdekelnek, hogy tudjak fejlődni. Hor-
golni hamar meg lehet tanulni, de sok 
türelem kell hozzá” – magyarázza a 
fi atalasszony.

Ő pedig türelmes teremtés, és mind-
emellett maximalista is, mert nem 
csak mások munkáiban keresi a töké-
leteset, de addig ő sem ad ki a kezei 
közül semmit, amíg az nem olyan, 
amilyennek lenni kell. „Nálam nem 
áll fenn annak a lehetősége, hogy 
azt mondjam egy darabról, tele van 
hibákkal, de a következő jobb lesz. 
Képes vagyok arra is, hogy ne aludjak 
egy éjszaka, és keressem, hol rontot-
tam el. Csak akkor van kész a fi gura, 
mikor hibátlan, és tényleg azt adja, 
amire számítottam” – hangsúlyozza.

Tévémaci és társai

Mutatja is: egy nappal korábban el-
készült a hét törpe közül Kuka, vagyis 
csak majdnem, mert a lámpásán akad 
még egy kis igazítani való. A retró me-
sefi gurák horgolását a tavaszi karantén 
ideje alatt kedvelte meg Zita, amolyan 
szerelem volt első látásra. Ezeket a be-
drótozott és precízen kidolgozott, színes 
kis mesefi gurákat saját maga örömére 
horgolja, nem eladásra – derül ki.

És ekkor elő is kerül a „kincses” 
doboz, benne sok-sok ismerőssel. 
Ott áll peckesen Kukori, Kotkoda és 
Habzsolháp, Dorka, a kis medvelány 
Az erdő kapitánya című rajzfi lmből, 
Maci Laci, Rumcájsz mester felesége, 
Manka a kis hímzett köténykéjével, 
Károly bácsi, Kisvakond és nyuszi, 
Mirr-Murr és Oriza-Triznyák, a két 
kíváncsi kóbor macska, Tévémaci és 
hű társa, Paprika Jancsi, Mazsola, 
az algaszedő vízicsiga a Vízipók-cso-
dapókból, Dr Bubó, Ursula nővér és 
Teknőc Ernő, a küldönc.

„A mai mesefi gurák nem nagyon 
tetszenek, velük ellentétben a régiek 
nagyon szépen kidolgozott fi gurák, 
beszédes arccal. Ezek a régi mesék, 
rajzfi lmek nagyon kedvesek, szépek. 
Amikor dolgozom egy hősön, megné-
zem a rajzfi lmet is, nem bízok min-
dent a tervekre, a mintákra, nekem az 
arcukat látnom kell” – meséli Zita. A 
terveket, mintákat egyébként – jegyzi 
meg – megvásárolja, hogy minél tö-
kéletesebb minta alapján dolgozzon, 
és minél élethűbb legyen a fi gura, 
amely általában egy hét alatt készül 
el. „Mindegyiket imádom, nem is vá-
lok meg tőlük, annyira a szívemhez 
nőttek. Számomra ők jelentik a gyer-
mekkort” – mondja, miközben bemu-
tatja egyenként őket.

S hogy gyerekei játszanak-e velük? 
Persze – reagál kacagva –, miután 
ügyesen kezet mostak, hozzájuk 
nyúlhatnak, de ha látja, hogy dur-
vábban játszanak velük, el is veszi 
tőlük. A hat éves Tamásnak, a négy-
éves Fanninak és a másfél éves Ábel-
nek rengeteg horgolt játékot készített 
Zita , mindenkinek megvan a ked-
vence, de mint kiderül, a gyerekek 
minden játéka kézműves termék. A 
fi atal édesanya reméli, ha gyerme-
kei már kisgyerekként megismerik, 
megkedvelik a kézműves dolgokat, a 
későbbiekben jobban is fogják ezeket 
értékelni.

Elismeri, sokszor tán túl sok időt 
is fordít kedvenc időtöltésére, a hor-
golásra, de azt mondja, ő így pihen. 
„Sokan csodálkoznak, hogy három 
gyermek mellett hogy van időm erre 
is, de nekem ez a kikapcsolódás és 
pihenés, erre szükségem van. Azt 
mondják, a kézimunka terápia, az én 
lelkemnek a horgolás a terápia. Én 
vasárnap sem tudom megállni, hogy 
ne vegyem elő a tűt, akkor is, ha meg-
szólnak. Ha megyek valahová, egy 
horgolótűt és egy fonalat biztosan 
viszek magammal”.

A retró mesefi gura-sorozatot persze 
folytatni kívánja, hiszen Dorkának 
társak kellenek, Károly bácsi sem 
maradhat Frakk nélkül, de Kuka is 
unatkozik törpetársai hiányában,  és 
a sort folytatni lehetne. Titkon dé-
delgetett álmai között szerepel egy 
kiállítás, hogy „minél többen lássák 
és emlékezzenek, mert aki rájuk néz, 
annak mosolyt csalnak az arcára”.
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P
akot Zita az a fajta 
talpraesett nő, akiről 
azt szokták monda-
ni, hogy a jég hátán 
is megél. Ő még fara-
gott is – mondja ne-

vetve a háromgyerekes édesanya, és 
ha körbetekintünk otthonában, sok 
kis apró és kevésbé apró részletben 
fedezzük fel a keze nyomát. A múlt 
iránti érdeklődése megmutatkozik az 
általa felújított régi bútordarabokon, 
kézimunkákon. Büszkén újságolja, a 
székelykapujukat férje faragta, de a 
lakást díszítő kis faszobrokat is ő ké-
szítette. Ezermester az ő férje – jegyzi 
meg büszkén, de szükség is van erre, 
akad teendő a család egyhektáros 
birtokán, az általuk vezetett biogaz-
daságban.

De térjünk vissza Zitához, akinek, 
mint mondja, kézügyessége már kis-
lánykorában megmutatkozott, hiszen 
előszeretettel festett, rajzolt, gyurmá-
zott, aztán tanult divattervezést, var-
rást, és bár nem tanulta, de hosszú 
ideig készített tortákat. Ma horgol, és 
nem is akárhogyan.

Zörgő helyett horgolt játékok

„Nincs három éve, hogy horgolok. 
Nem volt még egyéves a kicsi lányom, 
amikor kapott egy zörgőt, ami tele 
volt apró gyöngyökkel, és amikor 
földhöz vágta, széttört. Tudtam, hogy 
nekünk minőségi játékok kellenek, és 
akkor azt mondtam, megcsinálom én. 

Horgolt mesevilág

Sokan csodál-
koznak, hogy 
három gyermek 
mellett hogy 
van időm erre 
is, de nekem 
ez a kikap-
csolódás és 
pihenés, erre 
szükségem 
van. Azt mond-
ják, a kézimun-
ka terápia, az 
én lelkemnek 
a horgolás a 
terápia.

Ismerik a Kukori lustasága miatt zsörtölődő 
Kotkodát? Hát Károly bácsit, Frakk gazdáját? 
És Dr. Bubót, Ursula nővért és Teknőc Ernőt, 
a küldöncöt? Régi idők mesefigurái ők, akik 
egy farkaslaki kézműves keze nyomán újra 
életre kelnek. Pakot Zita horgolt retró mesefi-
gurái emlékeket elevenítenek fel, mosolyt 
csalnak az arcokra.

#Pakot Zita
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Mirr-Murr és Oriza-Triznyák, a két kíváncsi kóbor macska




