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A mélyben néma,    hallgató világok… 
Fotó: Vermes Tibor

Radnóti Miklós 
emlékkárpit 
– A Magyar 
Kárpitművészek 
Egyesületének 
legújabb alkotása

Vannak versek, 
verssorok, amelyek 
időnként felbukkannak, 
jönnek velünk, próbára 
téve emlékezetünket, 
elgondolkodtatva, 
olykor simogatva, 
máskor szorongatva, 
fájdalmasan... Radnóti 
Miklós versei, alakja, az 
élete megtalálják az 
olvasót, fiatalt, időset 
egyaránt ma is.

BOCZ BEA
textilművész
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Megtalált minket is…
A Magyar Kárpitművészek Egye-
sületének hetedik közösen tervezett 
és szőtt kárpitja a tragikus sorsú 
költőnknek emléket állító Radnóti 
Miklós emlékkárpit lett. 2015 janu-
árjában, bensőséges ünnepség kereté-
ben szedtük le a szövőszékről, és avat-
tuk a legújabb elkészült kárpitunkat. 
A függőleges szálakat, a láncfonalat 
ilyenkor közösen vágjuk el. Aki csak 
tud, és részt vett a szövésben, jelen 
van ilyenkor. Az olló kézről kézre jár, 
mindenki vág valamennyit. Óvatosan 
lebontjuk a kárpit hátoldalához varrt 
kópiát, a színes végleges terv alapján 
készült, 1:1-es méretű fekete-fehér 
vonalrajzot. A szövés közben végig 
ez vezetett minket, hátoldalán tér-
képként kirajzolódik az alkotók sora 
is, egymásba kapcsolódva olvasható-
ak a nevek, ki hol, mikor dolgozott. 
Együtt letekerjük a hengerről az elké-
szült művet. Várakozás, feszültség… 
és öröm: Végre egyben láthatjuk azt, 
amit hónapokkal ezelőtt elkezdtünk.

2014 tavaszán, nyarán kezdődtek a 
munkálatok: Harmati Zsófia ötlete, 
terve és nyertes pályázata nyomán a 
szándék, hogy legyen Radnóti kárpit, 
majd a kutatás, keresgélés, olvasás és 
sok beszélgetés, és a készülő egyé-
ni, majd a közös tervek. Válogatás, 
szavazás. Benedek Noémi terv-vál-
tozata kapta a legtöbb szavazatot, 
ezzel dolgoztunk tovább. Készültek 
színváltozatok, további közös tervezés 
„gyúrás”. Radnóti Miklós megidézé-
se mellett a kárpitra került Gyarmati 
Fanni is, a költő hitvese (az a fotó a 
kiindulás, amit Fanniról Radnóti 
mindig magánál tartott a tárcájában), 
és a Levél a hitveshez néhány kézzel 
írt sora. Ez az egyik utolsó verse, sze-
relmi vallomás, költői hitvallás, élet-
felfogás… megrendítő és gyönyörű 
sorok. Pasqualetti Eleonóra kezde-
ményezésére megjelenik a kartonon 
a költő néhány rajza is.

Sokan talán nem is tudják, hogy 
Radnóti Miklós 1927–28-ban elvég-
zett egy tanévet a csehországi Liberec 
(Reichenberg) textilipari főiskoláján. 

Akarata ellenére, gyámja kívánságá-
ra ment ide tanulni: „Az iskola egy 
marhaság. Egy szót sem értek az 
előadásokból, németül folyik. Egyrészt 
ezért, másrészt pedig nagyon nehéz 
szakdolgokat tanítanak. […] Egész 
vicces, mikor kék munkásruhában 
ott állok egy bömbölő gép előtt, olajtól 
és verejtéktől csurogva rángatom a fo-
gantyúkat. Mivel nincs gyakorlatom, 
következetesen elrontok mindent… 
De van egy szép tárgy is, a Muster-
zeichen. Mintatervezés. Ezeken az 
órákon nekiengedem a fantáziámat, és 
olyan szövetterveket produkálok, hogy 
a prof. sír a gyönyörűségtől. (Ilyen nö-
vendékem még nem volt! – mondja.)”

A szövés ősi, egyetemes mester-
ség. Technikájának gazdagsága, ki-
meríthetetlen változatossága része 
az emberiség kulturális örökségé-
nek. Európa kultúrtörténetének je-
lentős művészeti műfaja e technikát 
átértelmező és művészetté nemesítő 
falikárpit, amely a képző- és iparmű-
vészet határán egyszerre hordozza 
magában a képi ábrázolással történő 
üzenetközvetítés igényét, és a fonalak 
és a kézi szövés adta speciális tech-
nikai lehetőségek végtelen tárházát. 
Az európai művészet történetében 
a kárpitszövés sajátos és szuverén, 
korokat átívelő, időtlen műfaj, amely 
napjainkban is él és változik, meg-
újult formai és tartalmi értékeivel a 
XX. és XXI. század művészetének 
különleges képviselője. A technikai 
jellegzetességek, a helyi sajátosságok 
egyedi szemlélete izgalmas dimenzi-
ókat nyit meg.

Most éppen Radnóti Miklóst idé-
zi meg a huszonhárom művész közös 
akaratából és elhatározásából szüle-
tett mű. Az alkotók: Balogh Edit, 
Benedek Noémi, Bényi Eszter, Bocz 
Bea, Csókás Emese, Fóris Katalin, 
Harmati Zsófia, Kelecsényi Csilla, 
Kovács Péter, Kozma Rozália, Kősze-
gi Anna Mária, Kneisz Eszter, Len-
csés Ida, Maevszka-Koncz Borjána, 
Máder Indira, Pasqualetti Eleonóra, 
Pápai Lívia, Pázmány Judit, Sípos 
Éva, Tápai Nóra, Szabó Verona, 
Vajda Mária, Zelenák Katalin. n

BALOGH EDIT Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, a Magyar Kárpitművé-
szek Egyesületének elnöke: – A magyar kárpitművészet a francia manufak-
túrák hagyományait követve alakította ki saját arcát. A több mint száz évet 
átölelő, több műhelyt jegyző magyar kárpittörténet kiemelkedő egyéniségei, 
Ferenczy Noémi, Leo Belmonte, Kóródi György, mindannyian Párizsban 
tanulták mesterségük meghatározó alapjait. Ferenczy Noémi gyökereztette 
meg a magyar kárpitművészet mai napig élő szemléletét, példája nyomán a 
szellemi és kézműves munka sajátos egységben összefogható és művelhető 
önálló művészeti ággá fejlődött. Kijelölte az utat, melyet a saját műtermükben 
önállóan alkotó magyar kárpitművészek, azóta is járnak. A hosszú, akár egy-
két évig tartó alkotói folyamat útját, melynek minden fázisa – a tervezéstől 
a kartonrajzoláson át a fonalak kiválasztásán keresztül a szövésig – tudatos 
alkotói összhang eredménye. – A Magyar Kárpitművészek Egyesülete e 
művészeti ág sokszálú örökségének szintézisére törekszik, a tervező, a kar-
tonrajzoló és a kivitelező-szövő egységben kezelt alkotói gyakorlatát folytatva. 
A nagyméretű kárpitok létrehozása lehetőséget teremt az együttalkotásra, 
az alkotói öntörvényűség és a közös munkából fakadó alázat egyesítésére.

AZ EGYESÜLET KÖZÖS ALKOTÁSAI:

 Kárpit határok nélkül, készült 
1995–1996-ban a magyar Millecen-
tenárium alkalmából, elnyerte a 14. 
Szombathelyi Biennále nagydíját.
Szent István és műve, készült 1999–

2000-ben, a millennium alkalmából. Az 
Esztergomi Keresztény Múzeum tulajdona.

Corvin - kárpitok, készült 
2003–2006 között, a Széchenyi 
Könyvtár Nemzeti Emlékhely Kiál-
lítóterében látható Budapesten.

Európa fényei, az Európai Unió soros 
Magyar Elnökségének tiszteletére, 
készült 2010–2011-ben, 2011 
áprilisában az Európa Tanács stras-
bourgi székházában mutattuk be.

Duna Limes kárpit, készült 2013-ban, 
a keszthelyi „Pelso 2013” IX. Országos 
Kerámia és Gobelinbiennálén elnyerte a 
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma fődíját.

Hommage Petőfi, Az egész töredéke és 
a töredék egésze, 2014-ben készült, 
Petőfi születésének 190. éves évfor-
dulójára, a kiskőrösi Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeumban látható.

Balogh Edit köszöntőt mond

Az egyesület tagjai és barátai a kárpit körül

Lencsés Ida és Zelenák Katalin


