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I. TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 
  

I.1.  Kaftán gobelin díszítéssel 
 

A diplomadolgozat ötlete középiskolai tanulmányaimhoz nyúlik vissza. 

A szegedi Tömörkény István művészeti szakközépiskolájában érettségiztem 1991-ben 

gobelinszövő és textil-szakon. Nyilvánvalóan ez is az oka annak, hogy a mai napig 

érdeklődőm a divat és a textiltrendek iránt. 

Amikor a kisképzőben a IV. évfolyam során a gobelinszövés technikájával kezdtünk 

ismerkedni, majd az érettségi feladatom is ezzel fejeződött be, akkor kezdett 

körvonalazódni számomra a textilművészet valamint a szövés többfunkciós 

lehetőségeinek tárháza. 

 

I.2.  Témaválasztás indoklása 
 

Ezzel a felismeréssel gazdagodva továbbra is figyelemmel kísértem a textilművészet 

változásait vagy átírt megjelenési formáit.  

Manapság a divat területén eltűntek a határok és velük a szabályok is, egyszóval 

mindent lehet, amit a pénztárcánk vagy a kreativitásunk megenged. A közmondás 

szerint a „stílus maga az ember”. Minden nap és minden alkalom más és más viseletet 

kíván meg tőlünk. A következő ruhadarabbal egy alkalmi viseletet szeretnék bemutatni, 

ami előadásokra, színházba, koncertekre vagy lóversenyre is dekoratív viseletet 

biztosíthat. 

Napjainkban újra divatos lett a kaftán –a divattervezők elsősorban keletre gondolnak, 

amikor a kaftán eredeti szabásmintáját módosítva egy új ötlettel állnak elő. A célcsoport 

bemutatása. 
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A diplomamunkám gondolati felépítését a hétköznapi viseletünk és a tömegtermelés 

totális térhódításával szembenálló kis szegmens mentén kibontható egyedi viselet ún. 

pret –á -porté készítése jellemezheti. 

A pret-á-porté francia kifejezés; jelentése viseletre kész. Kis szériaszámú 

konfekcióruházatot jelölnek meg vele. 

A kaftán anyagában valamint mintázatában kapcsolódik a feladat megoldásához. 

Ezzel a viselettel szeretném kifejezni csodálatomat a keleti filozófiák erőszakmentes és 

letisztult világa előtt. Az egyedi készítésű gobelinnel díszített kaftán a természet és a 

négy évszak jelenlétét közvetíti felénk viselője által, vagy az állandó körforgás filozófiai 

meghatározását a keleti kultúrkörökhöz kapcsolódóan. 

Ez a kabát és a rajta elhelyezkedő gobelinbetét egyfajta ellenállás kimutatása a 

napjainkra jellemző tömeges árucikkek gyártásával szemben. 

Mivel az emberiség lélekszáma mostanra jóval meghaladta a hatmilliárd főt, ezért 

természetesen nem véletlen, hogy a kínai piac előtérbe került a nyugat-európaival 

szemben, mint nyersanyag-lelőhely, alapanyag valamint gyártó nagyhatalom  

 

I.2.1.  A-kínai piac térhódítása 
 

A kínai piac rugalmas idomulása a nagytőke követelményei módosította a textilgyártást. 

A kínai textilipar úszó konténerhajókon is képes teljesíteni a megrendelők kívánságait 

már az útirány felé közeledve. Ezt a taktikai módszert alkalmazva pillanatokat sem 

veszítenek a piacképességükből. Magyarország ezzel a tempóval természetesen nem 

képes sem tartani, sem pedig felvenni a versenyt ismerve politikai és gazdasági 

hátterünket. Bár a 2009 - es gazdasági világválságnak köszönhetően megkérdőjeleződött 

a „fehér rabszolgaság” problematikája, azt gondolom, hogy a magyar mentalitás nem lesz 

hajlandó alárendelődni a kereskedelem ilyen irányultságú elvárásainak, hiába a külföldi 

tőke betelepülésének és a multik nyomasztó elvárásainak; az emberek szeretik a 

problémáikat és az örömeiket is megbeszélni például egy bevásárlás alkalmával. 

nagyban módosítja a törvényben leírt elvárásokat. 
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I.2.2.  -A textilipar Magyarországon 
 

Amikor tanulmányútjaim során egyiptomi vagy damaszkuszi piacokra látogattunk, 

akkor semmilyen vásárlói szándékkal nem közeledtünk az árusok felé, mégis képesek 

voltak órákig velünk beszélgetni és teákat főzni azért, hogy akár egyetlen 

hernyóselyemsálat is megvásároljunk tőlük. 

Magyarországon ellenben a textilipari cégek ellehetetlenedtek, mivel hazánkban a 

vámtörvények kifejezetten kedvező konstrukciókat kínálnak a keletről érkező 

konténeres nyersanyagok behozatalának, - ill. ezeket az árukat 2009 januárjától már 

vámmentesen kezelik, - derült ki a Kaméleon textilipari nagykereskedés ügyvezető 

igazgatójával folytatott beszélgetés során.  

 

Ezért a magyarországi nagy-és főleg kiskereskedések megrendelései határozottan 

visszaestek a tavalyi esztendő tendenciájához képest. A hetvenes évek nagyfokú 

felvirágzása mind a textil és kereskedelmi területeken, mind más ágazatokban, mostanra 

a nulla felé közelednek. 

A gyárak és ezzel párhuzamosan a konfekcióruházati boltok bezártak, és a textilipar 

nagymérvű recessziója mára megtörtént.  

 

I.2.3.  A tömegtermelés megjelenése 
 

A közeljövőben, amikor egy kicsivel is jobb lesz a gazdasági helyzet Magyarországon, 

akkor a legnagyobb cégek árnyékában újra meg fognak jelenni az egyedi igényeket 

megfeleltető kisebb gazdasági csoportosulások, és fellendülhet a textilgyártás is, eddig 

még nem látott méretekben. 

Mostanra az emberiség lélekszáma jóval meghaladta a hatmilliárd főt, ezért 

természetesen nem véletlen, hogy a kínai piac előtérbe került a nyugat-európaival 

szemben, mint nyersanyag-lelőhely, alapanyag valamint gyártó nagyhatalom. A 
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tömegtermelés megjelenése a 60 - 70-es évekre tehető. Ebben az időszakban kezdődött 

a konfekciógyártás, valamint az egyedi öltözék és a varrás vagy szabó által készített 

öltözékek megrendeléseinek recessziója. Hirdetések útján és nagyobb társasági 

események (pl.: bálok, esküvök, szalagavatók és diplomaosztók) alkalmával még igénybe 

vették a szabók által kínált lehetőséget. 

I.3.  Az öltözékünk elsivárosodása napjainkban 
 

A tanárok feladata az ízlésformálás és a magasabb szintű harmónia árnyalatainak 

elméleti és gyakorlati népszerűsítése. Az öltözék, mint vizuális kommunikációs kifejezési 

forma. 

A szabásminta egyszerűsége Tibet filozófiáját jeleníti meg egy öltözék formájában. 

A ruhám hasonlítható a kaftán formavilágára, ami alakiságában illeszthető ezekhez az 

öltözékekhez. A kabát egyedi méretre szabott, a szabásmintája pedig szakmai és 

könyvtári kutatómunkán alapul. 

A felső tízezer vagy külföldiek részére készítem, ill. modellek, vagy művészek 

hordhatják, mivel 2-3 alkalmas viselés után jellegét veszítheti és nem mosható anyagból 

készül. 

Híres nemzetközi divattervezőknek is kedvelt alapszabásmintát adott ez a sematikus 

kifejezési forma, dolgozatomban kitekintést írok a külföldi példákra, valamint a képek 

jegyzékében bemutatom ezeket. A kaftán örökzöld darab, olyan fontossággal bír, mint a 

fekete felső a nők ruhatárában. Mivel nagyon kényelmes, és viszonylag egyszerű 

szabásmintával rendelkezik, ezért napjainkban sem veszít a népszerűségéből. 

I.3.1.  - Globalizáció 
 

Ezekkel a mindennaposan hordható viseletekkel elkezdődött a konfekcióruházat 

megjelenése. A tömegtermelés kialakulása az 50 - 60as évekre tehető. A két világháború 

között és röviddel utána még kézzel és szabóságokban készült ruhákat viseltek az 

emberek, majd az iparosodás fellendülésével megkezdődött a tömegtermelés és ezzel 

párhuzamosan a konfekcióruházat térhódítása is. Magyarországon a hetvenes években 
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gazdasági fellendülés mutatkozott, valamint ennek következményeként a 

népességnövekedés jelensége is megkívánta a tömeges ruházat előállítását. A 

munkaruházat nagyszériás gyártásához kapcsolódott a mindennapi konfekcióruházat is, 

ami nem túl széles kínálattal, annál inkább praktikus és gyors megoldásnak ígérkezett. 

Az évek során az Interfer a Centrum áruházak és a Skála üzletházak majdnem 

kizárólagos forgalmazóként diktálták a divatot a magyar háziasszonyoknak. 

A nyolcvanas évek már nem egészen támasztotta alá ezt a fajta kereslet-kínálat 

összefüggést. Az emberek újra egyedivé szerettek volna változni, és nem akartak 

beleolvadni a tömeges divat kényelmes eladhatóságába. Megjelentek a ruházati 

kiskereskedések, butikok és nagyobb multinacionális áruházak kínálatai, ahol külföldi 

kisszériás kollekciók leutánzott másolatait, illetve nagyobb külföldi cégek szintén 

hamisított szabásmintáit kezdték árusítani. 

Itt kezdődött az igény a másság kifejezésére. Újra nem volt felháborító, ha valaki 

gazdagabb volt a szomszédjánál, és a felső tízezer is vállalhatta a jólöltözöttség státuszát. 

Magyarországon a nyolcvanas és a kilencvenes évek közötti szakasz ennek az ideológiai 

és gazdaságpolitikai keveredésnek a legjellemzőbb változatait mutatta. 

Elkezdtek kialakulni a bevásárlóközpont láncolatok és a multinacionális cégek 

betelepülésével megjelent a globalizáció elmélete is a gyakorlatban. Az ezredfordulóra 

ez odáig fejlődött, hogy a külföldi és a hazai piacokon ugyanazt a terméket vásárolhatom 

meg egy ugyanolyan áruházban, mint Szlovákiában vagy Berlinben. 

Esetleges minőségbeli eltérések természetesen kimutathatóak a hazai, ill. külföldi 

vásárlások alkalmával, és a kínálat még mindig pazarabb, mint idehaza. Ezt a tényt 

valószínűleg a gazdasági helyzet teszi indokolttá. A konfekcióruházat és az egyedi 

kollekciók történeti áttekintése után elérkeztünk napjaink divatirányzataihoz. Az egyedi 

tervezés visszatérése jó hatással van a nagyobb divatházak és cégek által diktált 

trendekre, ami újra az emberközpontúságot és az egyéniség kifejeződését tűzte ki 

céljául. 
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I.4.  Az öltözék, mint a vizuális kommunikáció 
kelléktára 

 

Ha abból a hipotézisből indulunk ki, hogy az emberi test műalkotás, akkor a ruházat 
szintén művészetté emelhető fogalom. A viselettörténetnek és a divatnak a társadalmi 
kódjai és jelentősége közismert. Ezekkel a jelrendszerekkel, hasonlóképpen a 
testbeszédhez vagy a gesztusokhoz, képesek vagyunk kommunikálni és előnyökhöz is 
juthatunk általa. A jó belépés, a kellemes modor a jól összehangolt öltözet és a 
megfontolt beszéd megalapozhatja az állásinterjú, a tárgyalás és a sikeres jövő alapjait. 

A ruházatunkkal egyfajta státuszt és kapcsolódási formát közvetítünk a külvilág 
számára. A legegyszerűbb példák a világoskék ing szürke zakó-nadrág összeállítás a 
férfiaknál, a kosztüm pedig a nőknél. Ezeket egy hivatalos ügyintézés során 
alkalmazhatjuk. Amikor találkozunk a másik ember ruházatával az első pár percben jó 
eséllyel körvonalazódhat számunkra az illető hovatartozása, foglalkozása esetleg anyagi 
helyzete. 

Esetünkben alkalmi viseletről kommunikálunk, ezért nyilvánvalóan más szegmens 
mentén közeledhetünk a megfejtéshez.  
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II.  HIPOTÉZIS 

II.1. Viselettörténet fejlődése kezdetektől napjainkig 
 

A választott technika nem túlságosan ismert, sokak számára szinte elfeledett lehetőség a 

trendrengetegben. Sokan talán nem is tudják, hogy mennyire értékes, időigényes és 

rendkívüli felkészültséget igénylő szakmai tevékenység a szövés. 

 

Erre a tényre szeretnék rávilágítani az alábbi megközelítéssel: 

A bécsi iparművészeti múzeumban tartanak számon egy selyem perzsa vadász 

szőnyeget, ami a világ egyik legértékesebb darabja, mivel arany és ezüstszálak dísztik és 

a felvetőszálak sűrűsége meghaladja a 40/cm-t. 

Lengyel Géza így írt a perzsa vadászszőnyegek értékéről az 1891-es bécsi világkiállítás 

kapcsán: 

„S mint puszta látványosság is mily ritkán szerepelnek elszegényült világunkban a régi 

keleti uraságnak ezek a tanúi. Tíz évvel ezelőtt rendezte utolsó szőnyegkiállítását az 

Iparművészeti Múzeum. Az 1891-i bécsi szőnyegkiállítást még ma is világszerte emlegetik. 

Igaz, hogy oly páratlanul gazdag és nagymértékű volt ennek anyaga, hogy belőle 

táplálkozik az orientális csomózó művészet irodalmának jelentékeny része. A nálunk 

sokban szerencsésebb bécsiek a háború után kiállították a monarchiától örökség gyanánt 

rájuk maradt szőnyegeket. Mérhetetlen kincs, nagyságáról fogalmat ad, hogy sokáig igen 

komolyan fontolgatták, vajon nem lehetne-e a szőnyegek és gobelinek eladására vagy 

elzálogosítására alapítani Ausztria egész szanálását.  

A gobelinszövés szintén a felső tízezer kedvtelését szolgálja, mivel annyira időigényes az 

előállítása, hogy nagy valószínűséggel megfizethetetlen. Ezért választódott ki ebből a 

rétegből a diplomamunkám célcsoportja. A kabát megalkotásánál egyértelműen a 

kaftánt választottuk, mivel rendkívül dekoratív és egyszerűen elegáns. 
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A kaftán hosszú, elől nyitott köpeny, a hagyományos török öltözet egyik legjellegzetesebb 

darabja. Eredetileg ünnepélyes alkalmakkor viselt ruhadarabot értettek alatta, de 

házikabátként is használták. 

Anyaga, díszítése attól függött, ki és milyen alkalomra viselte. 

A kaftánok adományozása, ajándékozása először a törökségen belül terjedt el. 

A szultán, a fejedelmek, a basák és a vezérek tiszteletük jeléül kölcsönösen adományoztak 

egymásnak ilyen díszruhákat. Az európai hódítás idején már keresztényeknek is 

ajándékozott kaftánt a szultán és más török főurak. 

Idővel a ruhadarab átadásának és viselésének politikai jelentése is lett. 

Erről tanúskodik a Bács-Kiskun megyei levéltár robotlajstromába vett kézirat, ami 

III.Mehmed török szultán kaftán ajándékáról őriz egy feljegyzést.”1 

 

Az ómagyar viseletek után kutató régészek ásatások alkalmával találtak a X-XIII. 

századból származó sírok tanulsága nyomán magyar kaftánviseleteket, ami arra utal, 

hogy a magyar kereskedők jó viszonyt építettek ki a Selyemút mentén kialakult keleti 

kereskedődinasztiákkal is.  

A magyar mente szabásmintája is nagymértékben hasonló a kaftán formai 

rendezőelvéhez. Sujtások alkalmazása és kör alakú nyakkivágás jellemzi egyenes 

állógallérral. 

 

II.2 A kaftán formai kialakulása 
 

Mivel a kaftánt elsősorban Ázsiában viselték, ezért formai követelményei és 

anyagválasztása az ott megtalálható összes éghajlati öv kihívásának megfeleltek. 

 A köznéptől az uralkodókig bárki viselhette, és a könyvtárak tanulsága szerint néhol 

csak mintázat kérdésében mutattak eltérést. 

                                                             

1 (Forrás: www.turkinfo.hu/index.php?oldal...adat...Letoltés időpontja: 2009-10-30.10:31. 
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A legalapvetőbb kaftán szabásmintája nem bonyolult, és ennek számtalan variációja 

elkészülhet. 

 

II.3.” Pret-á-portér” 

 

 Pret-á-portré, azaz egyedi kézimunkával készült kis szériás alkalmi jellegű öltözék Ezért 

a diplomamunkámat is alkalmi viseletnek szeretném elfogadtatni, ami színházi előadás, 

komolyzenei koncert, filmpremier, vagy művészeti gála, esetleg lóversenypályára 

hordható viselet lesz. 

A felső tízezer vagy külföldiek részére, ill. modellek, vagy művészek hordhatják, mivel 2-

3 alkalmas viselés után jellegét vesztheti és mivel mosható anyagból készül, ezért nem is 

ajánlott a rendszeres használata. A diplomamunkám a „haute couture”.vagy a „pret-á-

porter” fogalomrendszerbe tartozik.  

A szakmai meghatározás szerint a prêt-à-porter márka a sikeres, vezető beosztású, 

dolgozó nő számára kínál a mindennapi üzleti életben használható, de azért a klasszikus 

női eleganciát hangsúlyozó darabokat. Nem elérhetetlen luxus kategória, de magas 

minőséget képviselő, egyedi tervezésű konfekció, limitált darabszámmal2. 

 

A diplomamunkám egy olyan hiányt hivatott betölteni, amely a mai gazdasági 

helyzetben fennmaradó vállalkozói vagy értelmiségi réteg kedvteléseinek a néhányszor 

viselhető alkalmi öltözékét jeleníti meg. 

 

                                                             

2 (Forrás: Internet hazaidivat.hu/tothbori-business-look-2009-10-osz-tel.html, 2009.10.21.11:19) 
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III.  TÉMA KIFEJTÉSE 

III.1.  Inspiráció a munkához 
 

Az alkalmi öltözet megtervezése ugyanolyan vagy még nagyobb előkészítést igényel, 
mint egy mindennapos viselet. 

A szakközépiskolai tanulmányaim alatt és még azután is készítettem textilviseleteket, 
kabátokat és kiegészítőket eladásra. Nem sikerült mindent dokumentálnom, de az 
archivált munkáim között szerepelnek az alábbi kísérleti textilek. Inspirációként is 
tudtam használni ezeket a kezdeti sikeres próbálkozásokat. 

A kilencvenes években még nem létezett Internet és a budapesti oktatási helyszínek, ill. 

netnek könyvtárak sem voltak biztosítva számunkra, ezért szinte csak a saját és egymás 

ötleteire támaszkodhattunk a kivitelezésnél. Ezt az elszigeteltséget már nem érezhetjük. 

A perzsaszőnyegek tervezési és kivitelezési stádiumainál tudatosodott bennem, hogy a 

szövés amennyire ősi mesterség, annyira letisztult matematikai ritmussorok szerint 

alkot rendszert. 

A hagyományos geometrikus mintázatok és a kopt textilek is ezt a tervezést igényelték. 

 

Ezt az 170 x 210 cm-es temperával megfestett és megközelítőleg 50 különböző színből 

álló kartont egy herceg nászajándék sorozatából választottuk ki a középiskolában, azért 

hogy gyakorolhassuk a kárpitok előkészítésének technikáját. 

 Amikor a tananyagnak ezt a részét elsajátítottuk, és a gyapjúfonalak színvegyítését 

kezdtük alkalmazni, akkor kezdett igazán kibontakozni a technikai lehetőségek tárháza. 
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Vásároltunk egy álló szövőszéket, és otthon valamint egy közös műteremben kezdtem el 

szőni a szegedi művészházban. A közös alkotás jót tett a művészi kifejezési vágyainknak, 

ill. segített a felsőfokú intézmények felvételi felkészülésében. Az akadémista 

szemléletmódtól nehezen lehetett elrugaszkodni a középiskolában, így ezeket a 

vágyainkat itt szabadon megvalósíthattuk. 

  

Szövött kabát 1994 Szövött kabát előlnézet 1994 

A diplomamunkához tartozó kabátviselet kialakításakor konzulensem azonnal a kaftánt 

javasolta, a gobelin elkészítésekor már akadtak gondolati átfedések.  

Végül a mandala mindent átfogó jelentésénél maradva abban maradtunk, hogy készíteni 

fogok egy saját mandalát ami elsősorban a természet organikus formáit követi, és 

körforgást fejez ki. 

A gobelinterv elkészítéséhez konzulensem különböző technikákkal készített 

tanulmányrajzokból kialakított mintarendszereket kért, amelyeket a portfolióban fogok 

bemutatni. Elsőként egy tölgyfa leveleit választottam, később a ginkófa levélformájánál 

maradtunk, mint ábrázolandó forma, és három lépcsőben készítettem elő a szövéshez a 

kartont. 

   

1) Tollrajz 2) Akvarell 3) Terv 
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III.2.  Forma és szín 
 

Diplomamunkám lényegisége hasonló ahhoz a körforgáshoz, amit a percek órák, napok, 

évek folyamata jelent, vagy az ismétlődés és tökéletes ritmus jelenléte, mint a 

mítoszokban megjelenő tézis –a nap és a hold a reggel és az este együttese, valamint az 

évszakok váltakozása képvisel, miképpen a nap az univerzumunkban úgy uralkodik ez a 

nagyon erős szimbólum a vég nélküli analógiák felett. 

A kör, középpont, négyzet a mandalák alkotórészei, amelyek a tökéletes világ képét 

demonstrálják a néző felé, illetve koncentrált figyelem vagy meditáció során átlényegítik 

gondolatainkat a geometriai alakzatok célunk eléréséhez. 

Az embernek megszámlálhatatlan tettre, jelre, jelképre, médiumra van szüksége, hogy az 

Egyhez vissza tudjon térni, hogy át tudja érezni azt a veszteséget, amit az Egytől való 

távolsága miatt el kell szenvednie: ezért a Teremtő az embernek az erők sokaságát adta. A 

mandalát a misztikus intuíció látja meg, és meditációk alkalmával szemléletébe a 

misztikus intuíció merül el. A mandala szemléletébe merülve az ember az anyagi 

természetben használt tudatából kikapcsolódik és a transzcendens értelmek világába 

helyeződik át”3 

A mandala színvilágának kialakítása a tiszta színekre helyeződött. A kutatómunka 

alapján az ábrázolások tanulsága szerint ez helyénvalónak bizonyult. Amikor 

konzulensem nem kérte a fonal színeinek összekeverését akkor a meglevő 

színtartományokból kellett hasürözés útján előállítanom a színátmeneteket. 

A mandala színeinek jelentése: 

Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés, együttérzés, nyugalom. 

Fekete: titok, megérzés, belátás, újjászületés. 

Szürke: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, hűség. 

Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia 

                                                             

3 Forrás: www.terebess.hu/keletkultinfo/scientia2.html2009.10.23.22:34) 
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Tűzpiros: rettenthetetlenség, hatalom, változás, szerelem 

Sárga: barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia. 

Bíbor: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség. 

Rózsaszín: érzékenység, a "belső" gyógyulása, egyetemes gyógyulás. 

Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés 

Zöld: növekedés, bizalom, kapcsolat, gyógyulás, nyugalom 

Barna: földközelség, stabilitás, tudatos kötődés a környezethez 

Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek, jólét 

III.3. Anyaggyűjtés, képek, válogatás 

 

A gobelin tervezésekor sok vázlat készült, ami végül ne került bele az elfogadott 

tendenciákba. 

Az alapötlet az organikus formák, a természetben fellelhető levelek, fák, valamint az 

évszakok váltakozása által inspirált elemi lehetőségek mentén fejlődött ki.  

Eleinte a fa alakját is belerajzoltam a tervekbe, de a legutolsó verzió egy mikro és 

makrokozmosz viszonyt tükröző mandala lett, amit a munkanaplóban szeretnék 

bemutatni. 
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Tusrajzok, ceruzarajz, színes grafika 2009. 
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IV.  FORMAI KIALAKÍTÁS 

IV.1. A tartalom, a forma, és az esztétikai egység összhangja 
 

Diplomamunkám lényegisége hasonló ahhoz a körforgáshoz, amit a percek órák, napok, 

évek folyamata jelent, vagy az ismétlődés és tökéletes ritmus jelenléte, mint a 

mítoszokban megjelenő tézis –a nap és a hold a reggel és az este együttese, valamint az 

évszakok váltakozása képvisel. Miképpen a nap az univerzumunkban úgy uralkodik ez a 

nagyon erős szimbólum a vég nélküli analógiák felett. 

A kör, középpont, négyzet a mandalák alkotórészei, amelyek a tökéletes világ képét 

demonstrálják a néző felé, illetve koncentrált figyelem vagy meditáció során átlényegítik 

gondolatainkat a geometriai alakzatok célunk eléréséhez. 

A mandalát nézve, a képre koncentrálva harmonizálhatjuk magunkat, a nekünk tetsző 

képpel gyógyíthatjuk testünket, lelkünket, kikapcsolódhatunk stresszes világunkból, és 

rég elfeledett igazságokra, emelkedett, tiszta gondolatokra és különleges 

összefüggésekre ébredhetünk rá. 

A saját mandalámmal egyfajta együttérzést fejezek ki a keleti filozófiák, a buddhizmus, 

és a természeti formák tisztaságával. 

IV.2. A kör 
 

A kabátom hátán ez a mandala egy körben fog elhelyezkedni, mint befoglaló forma. 

A körrel kapcsolatosan sok – sok legenda és mitológia létezik, és a legtökéletesebb 

geometriai formának tartják. 

A kör a legrégebbi és legelterjedtebb szimbólumok közé tartozik, valamint számos 

mitológiai és vallási rendszerben megtalálható.  

 

A körrel kapcsolatosan a szimbólumtár az alábbi meghatározásokat tartalmazza: 
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„Az üres kör a legkorábbi képírásjelek közé tartozik. Jelölheti a Napot vagy a Holdat, illetve 

olyan nyílásokat az emberi testen, mint a szem és a száj. Megközelítőleg 5000 éve 

alkalmazza az emberiség ezt a jelet”4. 

 Visszatérve a kör, az égtájkereszt és kereszt mitológiájához H.C. Agrippa von 

Nettesheim középkori filozófus külön fejezetet szentelt természettudományos 

értekezésében a körnek: 

A geometriai alakzatok és a testek mágikus ereje: melyik milyen elemmel és égi 

jelenséggel tart kapcsolatot? 

A geometriai alakzatok is számokból keletkeztek, és a hatalmuk sem kisebb, mint amazoké. 

s hogy a kereszt az égi hatások és szellemerők legerősebb  

Az első és legfontosabb szerinte is a kör, amely szimbólumot az egység és a tízes szám 

megfeleltetésének tart a filozófus. 

 

Az egység ugyanis mindennek a középpontja, és egyben kerülete is, az összesűrített tízesség 

pedig újból azzá az egységgé lesz, amelyből származott, hiszen az egység valamennyi szám 

célja és teljessége. 

A kört olyan végtelen vonalnak is nevezik, amelyiknek sem kezdő-, sem végpontja nincsen, 

és amelyiknek a kezdete és a vége bármelyik pontjából meglelhető: ezért aztán a 

körmozgást – nem idő, hanem tér tekintetében – végtelen mozgásnak is mondják.5 

Diplomamunkám lényegében hasonló az égtájak keresztjéhez vagy a körkörös 

ismétlődés és tökéletes ritmus megfeleltetéséhez, mint a mítoszokban –a nap és a hold a 

reggel és az este együttese, valamint az évszakok váltakozása  

                                                             

4  Forrás: Szimbólumtár (Balassi Kiadó) 1997 

Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából 

5 (forrás: H.C. Agrippa von Nettesheim: De occulta philosophia, Hungarian Edition 1990, 99.oldal) 
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A négy alapvető geometrikus szimbólumok egyike, a négyzettel, a kereszttel és a 

középponttal együtt.  

A kör, középpont, négyzet a mandalák alkotórészei, amelyek a tökéletes világ képét 

demonstrálják a néző felé, illetve koncentrált figyelem vagy meditáció során átlényegítik 

gondolatainkat a geometriai alakzatok célunk eléréséhez6. 

   

IV.3 A levél 
 

A falevél természettudományos meghatározása:  

„A falevelek parányi erőművek, azzal a különbséggel, hogy nem elégetik, hanem maguk 

termelik az energiahordozót. A napfény energiáját használják fel arra, hogy szén-dioxidból 

és vízből cukrokat készítsenek. Ezek a cukrok a továbbiakban energiaforrásként 

hasznosulnak, vagy pedig a cellulóz, amely megadja a fa sejtjeinek formáját. A lombos fák 

levelei alapvetően kétfélék: egyszerűek vagy összetettek.”7 

A diplomamunkámban mindkét levélfajtából gyűjtést végzek, és motívumként is 

felhasználom ezeket a későbbiekben. Az organikus formák is számokból épülnek fel, 

mint az egész világegyetem. Ezek a számok tökéletes harmóniát alkotnak például a 

fraktálok keletkezése közben. 
                                                             

  

6 (Forrás: Das Zeichenbuch,1923. Jelek könyve, Hungária Könyvek,8. Gondolat Kiadó 27.oldal) 

 
7 7Szemtanú Sorozat: A fa 1990,(26-27 oldal) 
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A levelek egy természettudományos megközelítés szerint az 1-3-5-7-es prímszámok 

törvénye alapján mutatnak ritmust az elhelyezkedésük és növekedési mechanizmusuk 

szerint. Az ilyenkor észlelhető szabálytalansági gócpontok mentén alakul ki a természeti 

forma szabálytalanná, vagy inkább organikussá. 

A fák levelei biztosítják a föld légterében a friss oxigén termelődését, nappal. 

Zöld színükkel a természet az életerő és a megújulás jelképei. Az emberi szem a zöld szín 

spektrumából képes a legtöbbet érzékelni, és ez a szín hat a legpozitívabban a vegetatív 

idegrendszerre is. 

A falevelek a fák koronái, és ősz végén, amikor levélhullás után sétálunk az erdőben, 

akkor tapasztalhatjuk, hogy a természet újrahasznosítja ezt komposzt formájában, így 

biztosítva a körforgást. 

A körforgás grafikai megjelenítésével, a keleti filozófiák egyszerűsége és 

természetességének folyamatával készült ez a munka is. 

Ami a buddhizmus, a sintoizmus vagy akár a taoizmus. jellemzője az, ahogyan a 

bennünket körülölelő világ szemlélem, és a bennünket érdeklő dolgokat felhasználjuk 

ebből a tökéletes egységből. 

V.   TEXTILTÖRTÉNET 

V.1. A gobelinszövés kezdete 
 

A textilek mintázatai mindig szoros összefüggést mutattak az organikus formákkal. Mint 

a festészetben vagy a szobrászatban, kötelező jelleggel az emberábrázolás után az 

állatok, a növények, majd a bordűr szövés következett.  

A legjobban fizetett szövőmesterek a portréábrázolók voltak. 

„Európai textilgyűjteményünk a román kortól a XX. századig átfogó képet nyújt e művesség 

szinte minden jelentős technikájáról. A leggazdagabb és legteljesebb gyűjteményrész az 

európai selyemszövés emlékeit foglalja magába. 
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Az európai szövött kárpitok közé a kézzel szőtt, álló (haute lisse) vagy fekvő (basse lisse) 

szövőszéken készült kárpitokat soroljuk.”8 

A XIV. század végétől számtalan sok műhely keletkezett Európában ilyenek pl. a párizsi 

Manufacture des Gobelins, vagy híres kisműhelyek közül Aubusson.  

Németalföld területén inkább önálló manufaktúrákban dolgoztak, nem királyi 

vállalkozásként, mint Európa jelentős részén. Brüsszelben például Raffaello 

munkásságát megjelenítő kárpitsorozatok készültek. Ez a hatás később is érvényesült a 

németalföldi kárpitokon a XV. században. 

 

Magyarországon a budai műhelyeket említeném meg. Az itt készült kárpitok lánc-és 

vetülékfonala gyapjú, később vetülékként selymet és a leggazdagabb daraboknál fémszálat 

is használtak. A mintát a színes vetülékszálak adják, amelyek a kárpitszövés technikájának 

megfelelően nem futnak végig a szövet egész szélességén, hanem a minta határánál 

visszafordulva önálló, zárt színfoltokat alkotnak.9 

 

 

                                                             

8 Forrás: Az iparművészeti múzeum gyűjteményei (Magyar Helikon/ Corvina Kiadó) 283. oldal 
9 (Forrás: Szittner Andrea - Landgráf Katalin: Nagy szövéskönyv XL, melléklet) 
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Itt szeretném idézni Hegyi Ibolyát, aki doktori értekezést írt a textilművészetről az Idő 

szövedéke címmel: 

„Az autonóm szövött kárpit metamorfozisa véleményem szerint az idea és a mesterségbeli 

oldal – vagyis az elképzelés és a szövött kárpit által „beszélt nyelv” a szövés – 

kölcsönhatásaiból, s nem utolsósorban a művészek összekapcsolódó kutatásainak, 

tapasztalatainak eredményeképpen jöhet létre”. 

Ekkor fedeztem fel, hogy a gobelinszövés technikája más attitűdöket is lehetővé tesz; a 

vegyes technikák esetében például az a lehetőség, hogy a vetülékfonalak közé más 

minőségű anyagok kerüljenek, amennyiben a felvetőfonalak felvevőképessége 

megengedi. Ennél a témánál kapcsolódik a ritmus és a forma kérdése a szövedék 

megtervezéséhez. 

V.2. Művészet és design napjainkban 
 

Kísérleti textilekre a legtöbb példát németországi és lengyelországi alkotások nyomán 

említenék. 

A vegyes anyaghasználat a német művészek sajátjaiként, a lengyelek pedig a kísérleti 

módszerekkel hoznak létre újat a textiltervezés témakörében.  

Ez vonatkozik a magyarországi alkotóművészekre is, akik installációkkal, 

kisplasztikákkal, ruhatervekkel, vagy akár a festészetet felhasználva ötvözik a textilt 

viseletté és belsőépítészeti funkciójú iparművészeti tárgyakká.  
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V.3. Színbeli kialakítás 
 

„A szintetikus színezőanyagok felfedezése (XIX. század második fele) előtt csak természetes 

festékeket használtak. Ezek állati vagy növényi, esetleg ásványi eredetűek lehettek. A 

királysírok tanulsága szerint a vörös szín előállítása volt a legnehezebb, ezeket az 

árnyalatokat a karmazsintetű (Coccus ilicis) testéből állították elő. A kék színt indigóval, a 

sárgát sáfrányos szeklicével, vagy festő pipitérrel, vagy rezedával, a lilához bodzát, a 

rozsdabarnához pedig vadgesztenyét alkalmaztak. A fekete szín eléréséhez somot illetve 

kőrist gyűjtöttek”10. 

Színválasztásom a szivárványszínekre esett, mivel magas szintű eszmeisége könnyen 

kapcsolható a keleti filozófiák szivárványtestéhez, szerencsét és boldogságot jelent 

minden olvasata.  

Az egység és a különbség jelképe, valamint a hét szín megfelelője a fehér fény átjutása a 

prizmán. 

Színválasztásom a szivárványszínekre esett, mivel magas szintű eszmeisége könnyen 

kapcsolható a keleti filozófiák szivárványtestéhez, szerencsét és boldogságot jelent 

minden olvasata.  

Az egység és a különbség jelképe, valamint a hét szín megfelelője a fehér fény átjutása a 

prizmán. 

 

V.3.1.-Színes vázlatok 
 

A vázlatok külső és belső körök szerint működnek. A mandalát azért bontottam szét két 

részre, hogy egyszerűbb legyen a színkeverési feladat a belső koncentrikus körből kifelé 

haladva. A vörös változat bizonyult dekoratívabbnak és kifejezőbbnek, ezért ennél a 

verziónál maradtunk. 

                                                             

10 Kemendi Ágnes: Festőnövények Móra Ferenc Kiadó 1989 
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VI. ANYAGVÁLASZTÁS 

VI.1. Anyagkísérletek 
 

Az alapanyagok kiválasztásánál figyelembe vesszük a szálas anyagok tulajdonságait. 

Léteznek természetes és mesterséges úton előállított nyersanyagok is. A szálas 

anyagok legfontosabb tulajdonságai, ami a kiválasztás során meghatározóak 

lehetnek a szálak szerkezete, formája, finomsága, kémiai összetétele és a 

vegyszerekkel alkotott kémiai reakciói is. 

A szálakat láncmolekulák építik fel, ettől függ az anyag teherbírása. 

A szálfinomság pedig az elemi szálak vastagságát jelöli.  

Ezeket úgynevezett metrikus számozással jelölik (Nm). A szálhossz 1 grammnyi 

mennyiségét jelenti méterben kifejezve.  

A vegyi úton előállított szálas anyagok nagyon vékonyak is lehetnek, ezért ezekre 

Denier – féle számozást alkalmazunk. Ebben az esetben 9000 m szálas anyagot jelöl a 

szakma grammsúlyban kifejezve. 

Érdemes beszélnünk még a szakító és húzóerők kölcsönhatásáról is, mivel a textilek 

kereszt és hosszirányú terhelésnek is ki lesznek téve a viselés következtében. 
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Esetünkben természetes és vegyi úton előállított alapanyagokkal fogok kísérletet 

végezni. 

Amikor elkészül a szövedék, össze fogom illeszteni a jóváhagyott anyaggal. Így lesz 

végül viselhető viselet a diplomatervemből. 

 

Az alábbi anyagmintákat választottam a kaftán és a gobelin párosításának minőségi 

kivitelezéséhez: 

1) Thaiföldi welsoft 

Szélesség: 155 cm 

Összetétel: 100%PES 

Súly: 330g /m2 

1 kg-2m 

kód: 234 

szín: zöld 

Ezt az anyagot hasűrhöz szeretném majd alkalmazni 

 

2) Buklé polár üni 

Összetétel: 100%PES 

Súly: 270g/m2 
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1kg-1,9 – 2,2 m 

Kód:171   

Szín: moha zöld 

 

Ez az anyag nagy valószínűséggel a kabát anyagának felhasználható, mivel hosszában 

alig nyúlik, keresztben pedig flexibilis. Jól varrható és applikálható hozzá más anyag, 

vagy rádolgozás is. 

 

Ezen tulajdonságai és semleges, de elegáns színe miatt bélésanyaggal párosítva 

tudnám esztétikussá és formatartóvá tenni a kaftánt. 

 

3) Csiszolt egyfalas 

Szélesség: 180 cm 

Súly: 1 kg – 2,3 m 

Összetétel: 100%pamut 

Kód:1  

Szín: fekete 

Ez az anyag jóval vékonyabb és hétköznapibb az előzőnél. 

Mivel szinte csak duplán használnám a falvastagsága miatt, ezért nagy 

valószínűséggel nem ez a választás a legmegfelelőbb. 

Valamint varrásnál nagyobb a lehetőség eldolgozási nehézségekre. Béléssel együtt 

alkalmazható lenne, viszont az anyag karaktere nem adja meg a lehetőséget ehhez a 

beavatkozáshoz. 
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4) Egyfalas frottír Pu – bevonattal (poliuretán) bevonattal 

Szélesség: 160 cm 

Súly: 225/ m2 

Összetétel: 100% pamut + PU 

1 kg -2,4 m  

 

Azért szeretném ezt az anyagot alkalmazni, mivel az egyik oldala a poliuretán 

bevonat miatt teljesen vízálló. 

Ezt a textíliát egészségügyi intézmények részére kísérletezték ki, mivel az egyik fele 

lemosható. Jól varrható, hozzá tudom illeszteni a gobelinbetétet. Tartása masszív. 

A ruhafestékre viszont rosszul reagál, helyekben foltos maradhat. 

A színválasztéka miatt nem ezt az anyagot fogom választani. 

 

5) Tükörbársony 

Felülete fényes és a plüsshöz hasonló. Amikor megvarrtuk belőle a kaftánt, sajnos 

nem azt kaptam végeredménynek, amire számítottam. A tükörbársony nagyon 

simulékony és vékony anyag, a babára illesztve inkább egy ingre hasonlított, mint 

egy kabátra. Alkalminak sem mondanám, inkább közönséges viseletnek. Bár a test 

formáját tökéletesen megmutatta, ezen tulajdonsága miatt csak tökéletes 

modellalkat viselhetné, aminek kicsi a valószínűsége. Ezért más irányba kellett 

indulnom, és a tanárnő természetes alapanyagból készült anyagot javasolt végül. 

 

6) Szatén 

 A szatén finomsága és fényes felülete miatt jól felhasználható lehet egy könnyed, 

nyárias viselet előállítására. Amikor mozgás közben vizsgáljuk meg az 

anyagminőséget akkor megtapasztalhatjuk, hogy mennyire alkalmazkodik a viselője 
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alakjához. Az anyagkísérletek közül ez az anyag bizonyult a legmegfelelőbbnek a 

tükörbársonnyal együtt a kaftán kivitelezéséhez. 

7) Gyapjú 

Konzulensem tanácsára elérkeztünk az egyik lehetsége anyagválasztáshoz. Mivel 

Tibetben leginkább juhokat és gyapjas állatokat tenyésztenek, ezért ruházatuk is 

leginkább gyapjúból készülnek. A gyapjú a tenyésztett juhfajták összefüggő bundát 

alkotó tenyésztett szőre. Tulajdonságai alapján a leggyengébb textilipari nyersanyag, 

ezt ellensúlyozza a rendkívüli nyúlása és rugalmassága. Színe leginkább sárgásfehér 

vagy csontszínű a barnával és a feketével bezárólag. A gyapjú nagyon jól színezhető, 

viszont rendkívül érzékeny anyag. Könnyen oxidálódik, az erős napfény is kárt tehet 

benne. 

Csak vegyileg tisztítható. 

8) Lenvászon 

„A lenvászon lenből készült anyag, ismert tulajdonságai az erőssége, hűvössége és 

fénye. A lenvászon anyagokat már több ezer éve ismerik. Az egyiptomi múmiákat 

például azért tekerték lenvászonba, mert a lenvásznat a fény és tisztaság jelképének 

tekintették, valamint a gazdagság bizonyításának. Az erősen nedvszívó és a hőt jól 

vezető lenvászon érintése hűvös, ugyanakkor nemigen tapad rá a viselőjére, lebegés 

közben pedig könnyen kiszárad és lehűl, a bőr tehát folyamatosan egy hűvös felülettel 

érintkezik. A lenvászon azonban igen gyengén rugalmas, nem könnyen ugrik vissza, 

ezért hajlamos a gyűrődésre. Ezt gyakran írják a szövet javára, de amikor 

gyűrődésmentes lenvászonra van szükség, a gőzös szárító nagy segítséget nyújthat, 

mert ellágyítja a gyűrődéseket, és nagymértékben csökkenti a vasalás iránti igényt11”.  

Amikor különböző fonalakat keverünk a kívánt színhatás eléréséhez akkor hagyományos 

gyapjúfonalak és melírozott típusú keverékek közül lehetett volna választani.  A fonalak 

kombinálhatósága is felmerült, de maradtunk a tiszta színeknél, és az azonos minőségnél. 

                                                             

11 Forrás: Internet  www.electrolux.hu/node295.aspx?categoryid=4629 Letöltés időpontja 2010-04.30. 
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VI.1.2. Önértékelés: sikeres és sikertelen próbálkozások 
leírásai 

 

A legtöbbet vitatott kérdés a konzulensemmel a grafikai forma kialakítása után a 

megfelelő anyag kiválasztása volt. A kaftán sokféle alapanyagból készülhet, mivel 

egyszerűnek mondható szabásmintája szinte mindent „elbír”. Ami az anyagválasztásnál 

nagyon fontos szempont volt, az a gobelin falvastagsága, valamint a két különböző 

anyagminőség találkozásakor a hajlások elkerülése, és a mozgás közbeni stabil felfekvés 

és harmónia elérése. Első választásom egy vékonyabb és nyersszínű lenvászonra esett. 

Ezt a verziót konzulensem végül nem fogadta el, bár a gobelin a legfinomabb 

hímzőfonalból készült mégsem illeszkedett sem színében sem esztétikájában ehhez a 

lehetőséghez. 

A második anyagválasztásom lett sikeres. Ez egy rugalmas lenvászon anyag, sűrűbb 

szövésű, és a színében is alátámasztotta a tiszta színekkel készült mandala szellemiségét. 

A fotózásnál készült képek végül egységet alkottak. Nyilvánvalóan közös gondolkodás 

eredménye a diplomamunka elkészítése, ezért nem áll módomban értékelni a 

munkánkat. A konzulens tanácsai és kritériumai szerint felépített rendszer szerint 

haladva készülhet el a dolgozat, amit a hallgató a tőle várható legnagyobb odaadással 

kell, hogy megalkossa. Az ötlet szerint egy nem mindennapi viselet elkészítése a cél, ami 

megrendelésre készülhet. A célcsoport kiválasztásánál azt a réteget céloztuk meg, akik 

gond nélkül megengedhetik maguknak egy ilyen kaftán megrendelését. 
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VII. MUNKANAPLÓ 

VII.1. A célcsoport bemutatása 
 

A diplomamunkám egy olyan tendenciát mutat be, amely a mai gazdasági helyzetben 

fennmaradó vállalkozói vagy értelmiségi réteg kedvteléseinek az egyik lehetséges 

alkalmi öltözékét jeleníti meg. Amikor arra a szociális szegmensre gondolunk, akiknek 

sikerült jelentős társadalmi pozíciót betölteniük, vagy nagyobb anyagi tőkét 

felhalmozniuk, akkor biztosra vehető, hogy ebben a státuszban a társasági élet és az 

ebben való dekoratív szereplés is kötelező számukra. Ha nem tartanak aukciókat vagy 

jótékonykodási rendezvényeket, akkor nem is számítanak igazán jómódúnak. 

Ilyen társasági megjelenés alkalmával kötelező jellegű a protokoll szerinti, vagy egyedi 

viselet. A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyedi vagy alkalmi öltözet kiválasztása 

nehézséget okoz a vásárlónak.  

Ilyenkor a ruhaszalon alkalmazottja segíthet egy öltözék összeállításában, vagy ha már 

végképp nincsen idő a vásárlásra, akkor sokszor megelégednek a próbababán levő 

kiállított és összehangolt bemutató kollekcióval. „pret-á-portrér”, azaz egyedi 

kézimunkával készült kis szériás alkalmi jellegű öltözékemet a felső tízezer vagy 

külföldiek részére, ill. modellek, vagy művészek számára terveztem. Mivel 2-3 alkalmas 

viselés után jellegét vesztheti és nem mosható anyagból készül, ezért nem is ajánlott a 

rendszeres használata. 

VII.2. Forma, négy évszak és az őselemek kapcsolata 
 

A három illetve négy elem ábrázolását a pauszpapírtól a kemény kartonig terjedő 

minőségekig bezárólag négy rétegben valósítottam meg. Mélynyomáshoz használatos 

festéket kevertem ki a három alapszínből egy üveglap és egy festékhenger segítségével. 

Az ilyen módon megszínezett papírokat késsel kivágtam és egymásra illesztettem a 

lapokat. Legvégül hátsó megvilágítással fotóztam le őket, így nyerve mozgást és 

térhatást a festett pauszba. 
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VII.3. A megvalósítás lépéseinek dokumentálása 
2009. június 

Elkezdek terveket készíteni a természetből és a könyvtári kutatómunka alapján az 

ötletemhez. Fotókat készítek cikkekről, szabásmintákról valamint a természetben 

található organikus struktúrákról. 

  

2009.július 

A könyvtárakban kikeresem a megfelelő szakirodalmakat, böngészek, közben 

konzultációt végzek a tanárnővel levelezés útján a megfelelő tartalmi egység kialakítását 

illetően. 

  
Forrás: Iparművészeti Múzeum könyvtára Bp Forrás: Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, Bp 



 33 

Folyóiratok és könyvek kijegyzetelése következik, amikben a szakmai újdonságokat is 

megtalálhatom a keresett témával kapcsolatosan. Azonnal a keleti kaftánok és a 

keresztény kazulák világát találtam meg a követendő formavilágnak, mivel ezek a 

legősibb vagy legegyszerűbb formák, és minden ebből építkezik tovább. 

2009.szeptember 

A tibeti kaftánok letisztultságát és egyszerű szabásmintáját követve elkészítem a 

szabásmintát a 38-as méretű próbababára konzulensem tanácsára. 

Az első verzióra nem kaptam engedélyt, mivel nem hasonlított igazán a kaftánokra. 

Ezért a könyvtárban tovább tanulmányoztam a lehetőségeket, amiből a végleges variáció 

készült. Egy régi francia viselettörténeti könyvben találtam egy megfelelő szabásmintát, 

amit a későbbiek során illusztrálok. 

  

 

Először tanulmányozom a lehetséges szabásmintákat, majd a saját koncepcióm alapján 

kiegészítem azt, hogy alkalmi viseletté válhasson az európai ízlést kiszolgálva. A 

modellkabát anyaga selyempapírból készült mivel a molinóvászon kissé rugalmatlan 

anyagnak bizonyult a szerkesztésnél. 

A selyempapírt azért találtam megfelelőbbnek a próbadarab elkészítéséhez, mert jobban 

kezelhető anyagnak találom, és összefogottabban demonstrálja a készterméket. 
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Szerkesztés, és a szabásminta elkészítése 2009 
 

2009. október eleje 

Elkezdek anyagkísérleteket végezni valamint gyűjteni és szelektálni az anyagokat. 

 

 

2009. október 

A budapesti T&T üzletház vezetője a fotózáshoz rendelkezésemre bocsájtott egy női 

próbababát. Az időpontok egyeztetése után elviszem az előkészített modelldarabot, amit 

a szövés előtt készítettem elő a kabát legyártásához. 

Itt pontosan láthatom a későbbi gobelin - körbetét nagyságát és esztétikumát a teljes 

méretben. 

2009. november eleje 

Elkezdődik a szövés-munkafolyamata. 

Vásárolnom kell felvetőfonalakat és gyapjú valamint selyemszálakat a vetülék 

elkészítéséhez. A fonalakat szaküzletben vásárolom meg. 

Össze kell állítanom a szövőszékemet munkaképes állapotba, valamint időbeosztást kell 

készítenem, ahhoz hogy minden idejében elkészüljön. 
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2009.december – 2010.január 

A felvetés előkészítésénél ügyelnem kell a felvetőfonal vastagságára, ill. harmonizálnia 

kell a hímzőfonal minőségével, hogy a szövedék egyenletes lehessen. Ezért mielőtt 

bármit is elkezdenék, megkérdezem a konzulensemet a helyes anyagválasztást illetően.  

Amikor megkaptam a választ elkezdhetem a felvetés elkészítését. 

A saját álló szövőszékem átmenetet képez a szövőszék és a szövőkeret között. Állítható 

alsó hengerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy hátra, ill. feltekerhető rajta az elkészült 

szövött anyag. Ami az anyagszélességet illeti; 90 cm-t enged a szerkezet. 

 

2010. február -március 

A vegyes technikával készülő gobelin elkészítéséhez egy antikvitásban vásároltam egy 

ezüst vagy nehezebb fémvillát. A vékony vetülékfonalak leverés után stabilan kell, hogy 

összeálljanak, mivel erős tartást kell adniuk az anyagnak. Ami nagy hibalehetőség az a 

felvetés feszességének egyenetlensége és az ebből adódó szálhibák és anyagfelületi 

szabálytalanságok lehetnek, ezeket el kell kerülnünk a helyes felvetés kivitelezésével. 
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A szövedékhez tartozó láncfonalak elválasztásához ún. nyüstöket készítünk a 

felvetőfonal anyagból és így leszünk képesek a felvetőfonalakat mozgatni. 
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A gobelinmandala szövés közben így nézett ki. Amikor elérkeztem a szövedék feléhez, 

akkor levághattam a kört kijelölő kartont, mivel a felső rész elkészítéséhez már nem lett 

volna szükségem rá.  

 

Ezeket közben laza átfésülő mozdulatokkal lehet enyhíteni, vagy a szövedék levétele 

után a gőzöléses technikával helyrebillenteni. Konzulensem tanácsára, a gobelint 

levétele után kifeszítettem egy rajztáblára és vizes anyagok között gőzöltem át az 

egyenletes felületi hatás érdekében. 
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Áprilisban a gobelin elkészültével találkoztunk egy utolsó személyes egyeztetésen, 

amikor a konzulens áttekintette az elkészült munkákat. A kaftán és a gobelin 

összevarrásához adott támpontokat, valamint az öv dekoratív kivitelezéséhez. 

 

2010 április 

Elkészülhetett a kaftán az alábbi szempontok szerint: 

Pontosan illeszkednie kellett a gobelinkörnek a kaftán anyagvastagságához. Ezért 

javasolta az oktatóm azt a lehetőséget, hogy vasalós közbélés ill. vetex alkalmazásával 

érjem el a kívánt tartást, mielőtt a bélésanyag belekerül a kaftán belsejébe.  

A fotózást szintén előre eltervezett helyszínen végezhettük el. A muszterképek elküldése 

után egy sorozatot készíthettünk a konzulens által megjelölt perspektívában és 

minőségben. 

VII.4. Rajzok, vázlatok 
 

A végleges mandala megvalósítása előtt megközelítőleg húsz-harminc mintarajzot 

készítettem, amiből konzulensem kiválasztotta a megfelelő behatároló formát a gobelin 

elkészítéséhez.  

 

  

 

Az alábbi képeken prezentálom a legyártandó minta kiválasztás előtti munkafolyamatait, 

tollal, festve valamint szövés előtti mintaformában. 
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1) Tollrajz 2) Akvarell 3) Terv 

 

Ezek a kísérletek ill. vázlatok segítettek bennünket a végső minta megtalálásához és a 

színvilág kialakításához. Az első elképzelésem szerint hármas tagolású lett volna a kör. 

Kifejezett kérés volt a négy évszak bemutatása, ezért változtatnom kellett a koncepción. 

Így lett a ginkófa levele a belső forma, amit többé-kevésbé sikerült megtartanom szövés 

közben. A színek átmosásos technikával váltakoznak a formákat valamint az évszakok 

cserélődését követve. 

 

VII.5.Tervezés 
 

  

Szerkesztett minta, mandala belső része Szerkesztett minta, mandala külső része 

 

A tervezési folyamat először papíron apró vázlatokkal kezdődött, majd hosszas 

egyeztetés után a szerkesztett formát találta megfelelőnek a tanárnő. 
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 A gobelin és a mandala ötvözete megengedi a szerkesztett és az organikus formavilágot 

is, mivel aprólékos technikai kivitelezéssel megoldhatóak a geometriai formák áttételei 

is. 

A mandalák tanulmányozása közben jöttem rá, hogy legtöbbjük egy centrális, vagy 

diagonális rendszeren alapszik. A hagyományos mandalák formavilága stabil alapokon 

nyugszik, legtöbbször négyzet, vagy kör a befoglaló és kiindulási pontjuk.  
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VII.6. A kaftán elkészítése 

  

Forrás: Le Costume en Orient 

128 planches avec texte explicatif 

Ernst Wasmuth Editeur, Berlin 

96. oldal 

Szabásmintarajz a kész tervhez 

 

A kaftán kheki színű lenvászon anyagból készült el. Azért erre a színre esett a 

választásom, mert a mandala erős színeihez egy semleges hatású, mégis alkalmi jellegű 

hátteret kerestem. A fény hatására aranyos felülete lesz a lenvászonnak. 

Az anyagot a fenti szabásminta szerint pontosan kiszabtuk, összeférceltük, és 

belehelyeztük a kör alakú mintát a hátsó részbe. 

A közbélést belevasaltuk, utolsóként pedig a bélésanyagot illesztettük bele, majd 

összevarrtuk. Az elkészítése próbákkal együtt megközelítőleg két hetet vett igénybe. 
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VII.7. A kellékek leírása 
A megvalósításhoz szükséges eszközök 

 

1) Szövőszék, ill. szövőkeret 

2) Leverő kisvilla 

3) Vaspálca 

4) Lámpák vagy jól megvilágított műhely 

5) Üstök a fonalfestéshez 

6) Vékony cordonett felvetőfonal 

7) Többféle árnyalatú színes gyapjú és selyemfonal, amelyet több ágban fogunk le 

leszövőnek 

8) Papírok: akvarellpapírok, selyempapír, rajzlapok 

9) A tervezéshez akvarellfestékek, pasztell, ecset, fekete tus, ecsetek, 

10) Fényképezőgép a munkafolyamatok rögzítéséhez 

11) Olló, vonalzó, mérőszalag, színes fejű gombostűk, ragasztó 

12) Karton (kör alakú nyílás- a modellálás után szerkesztett méretre), amit a 

felvetőfonalak közé illesztek 

13) Kosarak 
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VIII. PORTFOLIO 

VIII.1. Prezentációs anyag bemutatása 
 

 

 

 

  

 

A fotózáshoz a budapesti zeneakadémia belső terét választottuk. A szecessziós épület 

1904-1907 között épült Giergl Kálmán és Korb Flóris tervei alapján. Hangulatában, 

stílusában és szellemiségében igyekeztünk alkalmazkodni az épület pompás 

adottságaihoz. 
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VIII.2. A diplomamunkám szerepe és funkciója a mai divat 
közegében 

Hazánk kontinentális éghajlati övben fekszik, ezért minden évszakot élvezhetünk a 

szépségeivel és folyamatos változásaival.  

Az európai kultúrkörben: a zene – a festészet –a szobrászat-valamint design területeken 

ki is használják ezt a lehetőséget az alkotóművészek. Az évszakok megjelenítésére stílust 

teremtve a divatházak például a különböző szezonokra mindig új kollekciókkal 

készülnek. A kaftán nem tűnt el a divatos ruhadarabok között stabilan tartja a helyét. 

Napjainkban újra divatos lett a kaftánviselet. A divattervezők elsősorban keletre 

gondolnak, amikor a kaftán eredeti szabásmintáját módosítva egy új ötlettel állnak elő. 

Sokan egyszerű tengerparti viseletnek szánják könnyű muszlim és gézanyagokból 

előállítva. 

A kaftánra olyanféleképpen emlékeztet, hogy elfedi a testet és elöl esetleg nyitott 

maradhat. David Bowie feleségének Imannak, az Instyle magazinban olvasható cikk 

alapján legalább 350 kaftánja van. Ilyenek az YSL, Cavalli vagy a beduin bazárokban 

vásárolt selyemkaftánok is. 

A diplomamunkám egy olyan egyedi tervezést (pret-a porter) hivatott bemutatni, amely 

a mai gazdasági helyzetben fennmaradó vállalkozói vagy értelmiségi réteg 

kedvteléseinek a néhányszor viselhető alkalmi öltözékét jelenítheti meg. 
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