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Magyar és orosz származású vagyok, az 1980-as években a Magyar 
Színházi Intézetben dolgoztam orosz lektorként. Elszántan próbálkoz-
tam az orosz kultúrát megszerettetni abban a korban, amikor az orosz 
nyelv még kötelező volt.

Amikor a berlini fal 1989-ben ledőlt, mint mindenki, nagyon örül-
tem a demokratikus fejlődésnek, de számomra mindennek vége 
lett, munkám ellehetetlenült. Férjemet követve, Franciaországban 
telepedtünk le.
Ez igazi mélyzuhanás volt. A nyelvet nem beszéltem, a diplomáimat 
nem lehetett honosítani. Mivel a nyelvek nem álltak rendelkezésre, 
más kifejezési formát kellett keresnem. Felfedeztem a selyemfes-
tést, majd 1993-ban a foltvarrást néhány anyukának köszönhetően. 
Kezdettől fogva minden próbálkozásuk lepattant rólam, hogy valami 
tradicionális technikát tanuljak. A foltvarrással végre kommunikál-
hatok, elmesélhetem a saját történetemet. Így kötöttem ki a figuratív 
képeknél.

1998-ban született meg a Homokóra. Ez az ötlet már régóta foglalkoz-
tatott, hogyan lehetne textilbe fogalmazni széthullott életemet. Bújtam 
a könyvtárakat, hogy egy szép empire darabot találjak, de hiába, a 
homokóra már nem létezik, vannak valódi órák! Végül egy asztal lábait 
ragasztottam össze és megfejeltem egy márvány kandalló homlokza-
tával. A személyes elemek selyemfestéssel készültek, így került bele 
felülre, a szépen megvarrott életbe egy orosz levél, a fal, egy bohóc a 
színházból.
Alul minden darabokra esik, mint ahogy körülöttem is minden akkori-
ban. De végül is jobb volt kivarrni magamból, mint depresszióba esni.
A Homokóra beutazta a fél világot és fordulópontnak számított az éle-
temben. Bekerültem a francia foltvarrók „modern” áramába, ami mo-
tivációt adott a folytatásra. 2000-ig több kiállításon is részt vettem, és 
a France Patchwork egyesület titkára voltam Essonne megyében. Így 
tudtam megszervezni az akkori magyar nyári táborokat is, francia ok-
tatókkal.

   Magyar
    Foltvarrók a világban

Bemutatkozik
 Mészáros Léna Franciaországból

„Ha nem dől le a berlini fal, 
valószínűleg sohasem foglalkoztam 
volna foltvarrással.”

Homokóra
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Kék-zöld kikelet

A meditáció örömei

Emlék kitűzők egy debreceni táborból

2002-ben elváltam, egyedül maradtam a lányaimmal, és többféle tanfolya-
mot kellett elvégeznem, hogy munkát találjak. Foltvarrásra gondolni sem 
lehetett. Ez a szünet egészen 2016-ig tartott. Addigra a gyerekek felnőttek, 
az anyagi helyzetem és a magánéletem is rendeződött. A munka mellett 
(személyi asszisztensként dolgozom a Renault-nál) csikung és meditációs 
tanárrá képeztem ki magamat. De végül is eljött az a pont, hogy a textil 
nagyon elkezdett hiányozni.

2017-ben a Kék-zöld kikelet munkámat elfogadta Franciaországban az 
Artextures. Fel lehetett venni a megszakadt szálat újra. A kreatív alko-
tókedvem éppolyan erős volt, mint régen, de be kellett, hogy pótoljam az 
elmaradt technikákat, megismerni az új anyagokat (Angelina, Tyvek…).

A palaiseau-i hölgyek kétszer jöttek el Debrecenbe tanítani, és 
egy magyar csoportot is vendégül láttak Franciaországban. Az én 
nyaraim is a táborokról szóltak, csodálatos időszak volt. Festet-
tünk, molát és kaleidoszkópot varrtunk, anyagcsere mozgalmat 
szerveztem, fel sem tudnám sorolni a sok helyet ahol jártam és 
ahol megismertem a magyar foltvarrók első gárdáját. Sok-sok 
emlék, arc elevenedik meg. Hálásan köszönök mindent Anna, An-
namari, Irénke, Judit, Marika, Magdi, Zsuzsa, Sári, Janka, Zsóka, 
Gyöngyi, Kati, Zita, Piroska, Ildikó..., és a többiek, akik hirtelen 
nem jutnak az eszembe.

63 éves vagyok. Művészi pályát már nem fogok építe-
ni, és megélni se fogok belőle, de ez szabadságot is 
ad: azt csinálom csak, amit szeretek. Nincs, és nem 
is érdekel, hogy saját „stílusom” legyen. Minden új 
munkába fülig belebújok, és anyaga, technikája az 
lesz, ami a legjobban illik hozzá. Én elsősorban törté-
neteket szeretek mesélni, ez megmaradt az irodalmi, 
színházi múltból. Képeim nagy része színház, mindig 
történik rajtuk valami, a néző érzi is, hogy ez egy tör-
ténet, amelynek van egy eleje és egy vége. A jelen 
pillanat intenzitása, amelyre a kurzort én teszem ki, 
aszerint hogy mennyire dramatikus a szituáció, vagy, 
hogy milyen végkifejlet felé szeretném terelni. Van 
ezenkívül bennük még egyfajta barokk túláradás, szí-
nekkel és érzelmekkel zsúfolt látvány. 
A csikung és a meditáció erősen hat a munkáimra, a 
legjobb ötleteim reggeli „félálomban” jönnek, és egyre 
inkább megtelnek spirituális jelentéssel. Varrni éjsza-
ka varrok, szigorú napirend szerint. 
Három kultúra körmetszetében élni nagyon gazdagí-
tó. Orosz örökség a színek, az ízek, a közvetlenség, 
egyfajta önzetlen kitárulkozás, a felfokozott érzelmek, 
szenvedélyek. Magyar vonalról jön az úttörő szellem, 
akaraterő, a sose add fel, a csakazértis. A francia ha-
tás kritikusan szemléli mindkettőt, hogy ne vegyem 
magamat túl komolyan, humort és iróniát csempész 
a művekbe, ugyanakkor kifinomultabb, összetettebb 
gondolkodásra is késztet.
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Hosszú ideig azt hittem, hogy én vagyok az egyetlen kreatív 
lény, hogy egyedül készítem a műveimet. De az évek során 
rá kellett, hogy jöjjek, hogy valójában ez egy közös alkotás. 
Vagyok én és van a GÉP.
Különösen amióta ezzel a beste H....arna varrógéppel var-
rok. Állandóan birkózunk egymással, sehogy se áll a ke-
zemre. Próbálkozom valamivel és esze ágában sincs en-
gedelmeskedni. Folyton ellenáll. Muszáj elfogadnom, hogy 
önálló véleménye van, és hogy ki akarja venni a részét az 
alkotásból.

Ebben a történetben a varrógép hirtelen megrázza magát, 
és azt mondja: na várj csak aranyoskám, most megmutatom 
neked mire vagyok képes! Szárnyakat növeszt és hatalmas 
fehér sárkánnyá változik. Átveszi az uralmat a műalkotás 
fölött, karmaival megragad, és elkezd ENGEM varrni!
Nem félek, várom mi lesz. A Sárkány szép piros szívet hí-
mez elalélt testemre.
Nem mozdulok. Furcsa, de érzem, hogy szeret..., hogy el-
ismeri, elválaszthatatlanok vagyunk, és egy saját képére 
formált menyasszonyt fabrikál belőlem.
Végül is, ugyanaz a szenvedély fűti, mint engem.
És nincs más hátra, el kell, hogy fogadjam ezt a kalandot.

Egyik kedvenc technikám a pouring (akrilfesték öntés). So-
kan dolgoznak vele, de főleg merev anyagokon. Én biztos 
voltam benne, hogy textilképekhez is lehet öntvényt ké-
szíteni. Taormina az első olyan mű, ahol a textilt össze-
hoztam az öntéssel. Átlátszó műanyag abroszt használok 
hozzá, az így készült „festményt” applikálom össze textil-
lel, csipkével, fotótranszferrel. A műanyagot forrasztópá-
kával vágom megfelelő méretre. Ez a munkám kétszer járt 
Amerikában, díjat is nyert, Birminghamben is beválogatták 
a katalógusba.
Ugyanezzel a technikával készült Tornádó című képem is.

Fehér Sárkány

Taormina

Tornádó

A varrógép bosszúja (Fehér Sárkány, 2018), a Sárkány története

Taormina (2019)
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A másik kedvenc technikám alumínium, 
réz és egyéb fóliák használata, amelyekre 
golyóstollal rajzolom ki a motívumot, majd 
festem és tűzöm őket.

Inspiráció
Előbb vagy utóbb mindannyian szembekerülünk családi és kultu-
rális örökségünkkel. Az én családi örökségemet ez a nagykabát 
képviseli, amely minden korszakon áthalad, és amely több generá-
ció történetét hordozza. Őseim magyar és orosz vonalon egyaránt 
állandóan mozgásban voltak, futottak vagy menekültek, idegen 
tájakon telepedtek le. Mindenki maga dönti el, viseli-e az öröksé-
get. Én a magam részéről fölhajtottam a gallért és megragadtam 
a bőröndömet. Igen ám, de nemcsak a magam bőröndjét cipelem, 
hanem azokat is, amelyeket a karomra ráaggatott sok-sok generá-
ció. Cipelem olyan emberek emlékére, akiknek nem volt lehetősé-
gük és szerencséjük, hogy életüket úgy éljék le, ahogy szerették 
volna, és minden reményüket belém helyezték: hogy életük, tudá-
suk, tapasztalataik nem voltak hiábavalók és nem tűnnek el. Ez az 
elfogadás lehetővé teszi bizonyos bőröndök kinyitását, megértését 
és elengedését is.

Franciaországban kevés az érdeklődés a modern textilmunkákra, a foltvarrók 95% -a hagyományos motívumokat varr. Az 
alkotás magányos munka, de én mindent szeretek, ami a foltvarrásban közös, így minden évben választok egy csoport-
munkát, főleg Facebook csoportot, akikkel együtt dolgozom. 2020-ban egy meteo quiltet varrunk: egy motívum minden 
nap, alsó-felső hőmérséklettel. Ebben a csoportban legalább 50 munka készül, egyik változatosabb, mint a másik, remélem 
sikerül egy kiállítást összehozni belőlük.

Az „otthonom” az amerikai Studio Art Quilt Associates, náluk végre megtaláltam a helyemet. Nagyon aktív csoport, renge-
teg programmal és sok kiállítási lehetőséggel. Van egy európai/közel-keleti ága. Éppen most álltam elő egy tervvel, amely 
lelkes fogadtatásra talált: az Orient Expresszt fogjuk megvarrni.

Örökség

Orosz ikon

az arc Galla Grotto rajza
Oltárkép

Fémmunkák (2019-20)

Örökség (2020)


