Suszterutcatol a muzeumig
Megmentett kaptafak es vallasrol arulkodo csizmasarkok
..']

Szabo Hedi a Kiskastelyban tavasszal nyilo uj helytorteneti kiallitas legnagyobb varrogepenel, mellyel regen sok magyar csizmat is keszitettek

Kisberen valamikor a suszterek utcajanak neveztek a
Petofirol elkereszteltet, mert
olyan sok cipesz- es csizmadiamuhely mukodott ott. Ma
viszont mar muzeumba kell
menni ahhoz, hogy lathassuk regi munkaeszkozeiket.
Erdemes.
Palasti Peter

cialis varrogep is megmenekiilt. Peldaul az a legnagyobb
Singer varrogep, mely egykor
Jambor Geza tulajdona volt, s
azon meg az 1980-as evekben
is dolgozott.
Szolni kell Marak Ferenc
komplett
suszterasztalarol
haromlabu szekevel egyiitt,
tovabba Mondok Geza edesapjanak szerszamairol epp
ligy, mint Csorna Jozsefne cipofelsoresz-keszito tuzogeperol, melyek ugyancsak lathatok lesznek.

Bar hajdanan minden falunak
volt legalabb egy vargaja, a kisberi jaras kb'zpontjaban azert
voltak nagyobb szamban, mert
a menesnel dolgozoknak sokkal tobb csizmara volt sziikse- HEGEDUS PAL beszelgetesunk
vegen nem csak a regi cipeszek
giik, mint masoknak.
Mindezt Hegedus Paltol, a va- es csizmakeszito vargdk alakros kb'ztiszteletben allo helyor- jdt ideztefel, hanem azoket a
teneszetol tudtuk meg, aki el- not- es uri szaboket is, akiknek
mondta azt is, hogy a Kiskas- munkaeszkozei ugyancsak
tely mellekepiileteben beren- megtekinthetok lesznek a Kisdezett - tavasztol a nagykozon- kastely mellekepiileteben kialaseg szamara is megtekintheto - kitott uj muzeumban.
kiallitas targyait regi szakem- MEGTUDTUK IDLE, hogy a vdrosberektol illetve orb'koseiktol si- ban egyardnt dolgoztak a mentes, zsindros ruhakat keszito,
keriilt megszerezniiik.
Ennek ellenere nem tudtak ugynevezett magyar-, valamint
egy komplett muhelyt beren- a tdbbseg dltal nemet szabodezni, mert a legtobb regi mes- kent emlegetett mesterek, akik
ter az allamositas elott meg- leggyakrabban az angol divasemmisitette munkaeszkozeit. tot kovetve varrtak oltonyoket,
Kaptafaikat eltiizeltek, ge- zakokat, de igeny szerint meg
peiket ocskavaskent ertekesi- frakkokat is megrendeloik szatettek. Szerencsere azert jo ne- mara. Es nem csak a kisberiekhany kaptafa, szerszam es spe- nek, hanem a bdbolnai menes-

Ez utobbi peldaul a kozelmiiltban kertilt vissza Budapestrol Kisberre.
Erdemes lesz szemiigyre
venni Horvath Erno vanyolo
gepet is, amivel sok evvel ezelott megformaztak az ligynevezett magyar csizmak fejreszet, amiket hajdanan egy
borbol csinaltak.
Oldalt varrtak ossze, es nem
volt kiilon jobb, illetve bal labas csizma, barmelyiket felhuzhattak mindket labra. Ezzel szemben a XX. szazad ele•

jetol divatba jott nyugati csizmakat tobb bordarabbol keszitettek, s nem csak a lovasok es a fb'ldtulajdonosok szamara, hanem a varosi polgaroknak is.
Raadasul nem csak a ferfiaknak, hanem a no'knek szinten. Meghozza ugy, hogy viselojiik vallasa ugyancsak nyilvanvalova valt abbol, hogy a
csizmanak csak a sarka vagy
a szara is piros volt-e. A tobbi erdekesseget erdemes lesz
a helyszinen tanulmanyozni.
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Zsinoros ruhakat keszito magyar szabok es angol divatot koveto nemetek

Hegediis Pal helytortenesz

nel dolgozok szamara is rendszeresen dolgoztak. Pali bdcsi
elmondta tovabba, hogyNemeth Istvdn volt a legutolso
magyar szabo mester Kisberen,
akinek a mat CBA-uzlet helyen
volt egykor a muhelye a telepules kozpontjaban.
6 AMERIKAT/S megjdrta, de
nem maradtott, hanem jo masfel evtized elteltevel hazakoltdzott, s itthon hasznositotta az
ocean mdsikpartjdn megszerzett ismereteit is.
OLYANNYIRA JOL kamatoztatta
sokoldalu tuddsdt, hogy hdromszoros aranydiplomds magyar szabo mesterre valt, s nem
volt hozzd hasonlo a kornyeken, de taldn meg az egesz orszdgban sem.

