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Lakást, műtermet látogatni készültem már évek óta.
Valamiért ez mindig elmaradt. Évtizedek távolságá-
ból még mindig a fiatalon izzó arcra, tiszta tekin-
tetre számítottam. Egy közös dorogi kiállításon
láttam még az 1980-as években „kiterítve, felag-
gatva” a textiljeit, habkönnyű térplasztikáit a „háttér-
ben” grafikával. Sasvári Anna így is maradt meg
bennem: textiles. A rendező-meghívó Furlán Ferenc
volt, a dorogi szakkör egyik legendája. 
– Honnan eredt a kapcsolat?
– Gyerekkorból. A művész úr a munkásotthonban
rajzversenyt hirdetett, én is beneveztem. Nézte az
aszfaltra krétázott munkámat, és azt mondta: van
ám itt egy jó kis szakkör, eljöhetnék máskor is. 
Dorogon ez tipikus történet, a többség engedett
a hívásnak, Anna is így tett. 
– Festő akartam lenni, de közben más hatások is
értek. Apám a bányász zenekar szárnykürtöse volt,
ő – ezt tudtam – inkább zenésznek képzelt el
engem. De önfejű gyerek voltam, nem mondtam
meg senkinek, hogy titokban beiratkoztam a zene-
iskolába, és fuvolázni is elkezdtem. 
Véghelyi Béla volt a tanára, Csizmadia Katival (aki
ma már művésztanárként egyre ismertebb előadó
a pódiumon) tanultak együtt, nyolc évig fuvolázott.
És közben grafikát, festészetet tanult a képzőmű-
vész szakkörben.
– Előadói alkata volt, szeretett szerepelni?
– Egyáltalán nem, kerültem minden szereplést,
zavart a kiállás. 
Dorog éppen a település 800. és a bányászat 200.
évfordulóját készült ünnepelni. Meghatározó élmé-
nye marad Furlán Ferenc hatalmas vállalkozása,
a munkásotthon lépcsőházában elpusztult, Haranghy

Jenő által készített üvegablak új felfogású pótlása.
A Mester talán legjelentősebb, időtálló munkáját
szinte naponta figyelemmel kísérhette a tervezéstől
a megvalósulásig. Itt dőlt el végleg, hogy Anna jelent-
kezik a művészeti szakközépiskolába. Természetesen
a festő szakra…
– A fiúknak könnyebb dolguk volt. Nekem meg azt
mondták: legyen textiles a kislány. 
Érzem a sebből soha ki nem forrt tüske izzását
a bőr alatt. De aztán felélénkül, mikor a négy év
tanulságait firtatom. Rengeteget tanult, szinte min-
den technikába, műfajba volt alkalma belekóstolni.
Szadán, Püspökladányban (a művésztáborokban)
különösen sok hatás érte. És nagyon szerette
a textilt is, megtalálta benne természetközeli festői
énjét. Azt azért mégsem mondja ki, hogy teljesen
kiteljesítette vágyait a négyéves szakmatanulás.
– Több éven át próbálkoztam a képzőművészeti
főiskolával. Ennyit talán nem is kellett volna. Nem
sikerült – ennyi a szűkszavú záradék.
Éveken át lekötötte a szakma, a textil varázsa. 
– Itt is van hierarchikus „szamárlétrázás”? – kérde-
zem gyanakodva.
Sorolja: textiltechnikai rajzolóként végzett, ezzel vették
fel a Magyar Selyemipar Vállalathoz. Először beosztott
gyártmánytervező munkát végzett. Nagyon szerette
a Jacquard-technikát1, abroszokra és függönyökre
készült terveket készített elő gyártásra. Eleinte mások
terveit másolta (ez volt a munkája – de tanulóidőként
is értelmezhetjük), Sopron, Győr, Szent gotthárd,
Kőbánya műhelyeiben gyártották a mun kákat, a hazai
piac mellett külföldre is. Néhány év alatt elérte, hogy
önálló tervezőként dolgozhatott, már nem másolta
mások terveit, hanem a sajátjait valósíthatta meg.

Kovács Lajos

„ SOKM INDENBE  BELEKÓSTOLTAM ,  KÖZBEN

MIND IG  FESTETTEM”

L Á T O G A T Á S  S A S V Á R I  A N N A  I P A R M Ű V É S Z  O T T H O N Á B A N

1 Szövési technika, amellyel különböző formájú, jól körülhatárolt minták képezhetők . Joseph-Marie Jacquard francia szövőmester
szerkezete, melynek segítségével a szövőgépen minden láncfonal külön vezérelhető, így sokféle méretű és jellegű mintázat
alakítható ki, szinte tetszés szerinti, bonyolult mintázatok szőhetők a szövetbe. = http://divatmarketing.hu/divatlexikon/
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Kiállíthatott, a Debrecenben kapott II. díj az egyik emlé-
kezetes pillanata ennek az időszaknak. De már fel-
bomlottak a nagyipar keretei, a vállalatból kft.-ként
váltak ki, hogy talpon maradhassanak a szakmájukkal.
Ám jöttek a rendszerváltás viharos szelei, elsöpörték a
legnagyobb (szovjet) piacot, és betört a hazaira is az
olcsóbb kínai termék. Szok ványos történet…
– Mihez kezd gyártás és gyártmány nélkül a ter-
vező?
Sok mindenbe belekóstolt, amihez – részben –
már a tanulmányai idején is szívesen vonzódott.
Kifestőként dolgozott a Pannónia Filmstúdióban,
aztán habán kerámiát kezdett festeni. Elfogadott
minden baráti segítséget: közreműködött Fűri Judit
üvegablakainak készítésében a budapesti Rózsák
terén álló templomban. Dancs Ildikó festőművész
hívására secco technikával dongaboltozatot festett
egy pizzériában.
– Mint régen Michelangelo – mondja fanyar mo -
sollyal.
Izgatta a gobelin-technika, közben fölfedezte magá-
nak a fotózásban rejlő lehetőséget, ennek is vannak
izgalmas eredményei: színes absztrakt textilmontá-
zsok. A művészettörténet az egyik meghatározó von-
zalom az életében. Bebarangolta Görögországot,
amíg megvolt hozzá a „szabadsága”. Keresztény fia-
talokkal járta Európát, megérintette a természetbe

kivonuló (főként ifjú) városlakók panteizmusa. Közben
mindig festett: expresszív lobogású, természetfilozó-
fiát demonstráló extatikus jelenetet, impresszioniszti-
kus tenger mellé tornyosuló szálloda láncot, de
leginkább partra sodort, színes köveket, vízben ero-
dálódó sziklákat mohazöldben, avarbarnában.
Az olajfestés mellett – talán még a furláni műhely
hatására – fedezte fel újra magának a pasztellt. 
Kísérletezett gyárból kidobált, leselejtezett festékek-
kel, anyagokkal, diafénnyel, bezárt üzem kevés
színű fonalaival és felvetőszálaival. A kényszersze-
génység bőkezűsége? A nyomda festékesdobozok-
ban ott felejtett három színét forró vasalóval
olvasztotta papírképekké (Megnyilvánulás), máskor
a gyűrt celofánra a diavetítő fényében megsokszo-
rozott színekkel bontott ki természetes színabsztrak-
ciókat (A nagy lélekzet). A gyerekkor máig megőrzött
„önfejűségei”!?
Csupa megmutatkozási lehetőség! Ám csupa rej-
tőzködő titok, szétosztogatott, a koptató idő fotó-
kon őrzött emlékei. Csupa elmaradt kiállítás?
– A szabadság utáni évek még befejezetlen
lakásá ban nincs műterem, a falakon néhány –
még itthon várakozó – festmény, s egy albumban
a tervek és a gazdáknál lappangó művek másola-
tai. Válságos XXI. századi anzix. 
– Eleinte az utazáshoz, később két gyerekkel
a megélhetéshez voltam már tudakozó-diszpécser,
pincér, áruházi pénztáros… Most sérült embereken
segítek egy otthonban, közben tanulom a szakmát.
Sok szeretetet kapok, nagyon élvezem. 
Itt már kicsit csapongunk, a jelenből visszafordu-
lunk a tegnapba. Afféle zárszónak szánt leltárt
készítünk a nyakkendőtől a függönytervig, így ismét
a textiles szakma alapkifejezései között szemezge-
tünk: áttört mintákról, dublé bútorszövetről, bordű-
rös zsebkendőkről beszélgetünk. Szóba kerül egy
kiállítás itt, Kesztölcön, tehetséges társakról beszél,
saját képeiről alig. 
Az arc izzása valamelyest megszelídült. A tekintet
ma is tiszta.

(Kesztölc, 2013. október)

Textilterv
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