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KIRÁLY ZSIGA DÍJAS 
KŐSZEGI TESTVÉREK NÉPI HANGSZEREI 

 

  
Kőszegi testvérek 

 
A Király Zsiga díjas Kőszegi testvérek hagyományos kézműves technikák megőrzése céljából 

népi magyar ill. a világ más  tájairól származó hangszerek készítésével foglalkoznak, amik mára 

már zsűrizett termékek. Hangszereik természetes anyagból, fából és termésből készülnek.Saját 

hangszereiket az ország egész területén óvodábkan, iskolákban, művelődési házakban, 

táborokban mutatják be, az adott helyszínen hangszerkészítésre is van lehetőség.Hazai nagyobb 

népművészeti vásáron is folyamatosan rész vesznek.   

  
Kőszegi István 
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A Kaptár Egyesület szakmai ajánló levelének tartalma szerint: 

„Munkásságuk, mellyel a természetben található növényeket, terméseket hangszerekké 

alakítják, lenyűgöző kretaivitásra mutat, mely töretlenül leköti gyermeke és felnőttek figyelmét 

egyaránt. Az új, szép tárgyak alkotása mellett tudásukat szívesen adják át kézműves bemutatók, 

szakkörök és egyéb iskolán kívüli oktatások során minden korosztálynak. A kézműves 

bemutatók tartása különböző helyi, régiós vagy országos nagy rendezvényeken mindeig nagy 

sikert aratnak. Tevékenységüket a Kaptár Egyesület ajánlására a Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége Király Zsiga díjjal ismerte el.  

A Kőszegi testvérek munkásságát szakmai tudásuk, kreativitásuk és a mesterségük 

különlegessége miatt mindenképpen ajánljuk az Értéktárba történő felvételre.”  

Medinai Ízőrzők Kőszegi László a Medinai Ízőrzők műsorában így foglalta össze 

munkásságukat: „ A 90’-es évek elején kezdtünk foglalkozni a kézművességgel, konkrétabban 

hangszerkészítéssel. A bátyám szomszédjában lakott egy ismerősünk, aki hasonlókkal 

foglalkozott, ő Erdélyből települt át, jó bartátságba kerültünk, elkezdtünk együtt dolgozni, 

együtt alkotni. Ez annyira kiteljesedett, hogy sokféle anyagból sokféle hangszert készítettünk. 

A környezetünkben összegyűjtött anyagokból dolgozunk, természetes anyagokból, pl.csőszerű 

anyagok a bürök a nád, a japán keserűfű, termések, állati eredetű anyagok, szőr, bőr, toll, 

ilyenekből is lehet készíteni nagyon egyszerű dolgokat. Ezeket összeépítjük és ez egy 

építőjáték. Minél kevesebb anyagból áll egy hangszer, annál érdekesebb. Egyik része a 

tevékenységnek, hogy foglalkozásokat tartunk, óvodától a felnőtt korig, a másik része, amikor 

saját magunk örömére kísérletezünk, és egy új dolog megszületik. Sokszor meglepődünk, mert 

a világ másik felén ezt már össze rakták, de ebben pont ez az izgalmas. A lényeg az, hogy 

hangkeltő eszköz legyen belőle, ami hangot ad” 

 

 
Kőszegi László népi hangszerkészítő 

 a Medinai Ízőrzők műsorában 
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Ferencz János fafaragó-hangszerkészítőtől tanulták az alapokat, majd mivel Ferencz 

visszatelepült Erdélybe önállóan folytatta, könyvekből, kiállításokból és saját ötletek alapján 

fejlesztette, de jelenleg is folyamatosan bővítik szaktudásukat.   

 

  
Hagyományos, kézműves népi hangszerek 

 

A Gasztromegye medinai vonatkozású műsorában népi hangszereikkel is képviselték a 

településünket.  

  
Hangszerkészítés a Gasztromegye medinai műsorában 

 

Hozzájárulnak a népi kismesterségek bemutatásához, és kipróbáláshoz, kézműves 

foglalkozások lebonyolításához, a magyar kézművesség, azon belül a népi hangszerkészítés 

megőrzéséhez, és terjesztéséhez. Segítenek átörökíteni a múltból a mai korba és a jövő 

nemzedéknek a magyar kulturális értékeket, ill. népművészeti hagyományokat.  

Állandó kiállításuk volt a Medinai Siógyöngye Kézműves Házban. 
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Kőszegi László és István népi hangszerkészítő 

 
 


