Dr. Keczer Tamás
Csillaghegyen születtem, 1932-ben.
Az Árpád Gimnáziumba jártam, Óbudára és Makón érettségiztem. A
Tanárképző Főiskolát Szegeden végeztem, majd a József Attila
Tudományegyetemre jártam. Doktori fokozatot is ébben az intézményben
szereztem.
Szüleim tanítók voltak, a II. Világháború bombázásai miatt makói rokonokhoz
engedtek el a nyári szünetre. Édesanyám makói lány volt, ezért néhány
rokonunk Sűrűtanyán élt. Takács Imre bácsiéknál ismerkedtem meg a
hagyományos paraszti életformával és tettem szert sok hasznos ismeretre.
A karikás ostorral, mint terelőeszközzel
itt találkoztam először.
Nyugdíjas koromban tanulmányozni kezdtem az etnográfia pásztorélettel
foglalkozó ágait. Igen érdekes világ tárult fel előttem, mivel az emberi
tulajdonságok leképeződését láttam a különböző néprétegek eszközeiben
is. A pásztortársadalmat hagyományosan úgy osztják fel, hogy első
helyen a csikósok, második helyen a gulyások találhatók, majd a juhászok
jönnek és végül zárja a sort a kondások és a csürhések kategóriája. A
használati eszközök, amelyek életmódjukból adódtak az embereknek, a
hierarchiában betöltött szerepüknek megfelelően más és más volt. Míg az
asszonyoknál a hímzések tájanként változnak és eltérnek, így a férfiak
ügyeskedése következtében a férfiak eszközei is országrészenként más és
más díszítést kaptak.

Nekem a karikás ostor és a bicskatok keltette fel az
érdeklődésem leginkább, mert a dísztelen paraszt ostoroktól
kezdve egy hihetetlenül színes és változatos díszítési
technikával rendelkező eszköztárat találtam a tájegységek
változatosságával.

El kellett döntenem valamit, hogy csak gyűjtöm a
tájegységek eszközeit vagy megpróbálom a
munkafolyamat tanulmányozása után ezeknek az
eszközöknek az elkészítését kézműves technikával
elkészíteni. Érdekes új anyagokkal ismerkedtem meg,
ilyen például a sós bőr, vagy a szirony bőr Ezeknek az
eszközöknek az elkészítése nem is olyan egyszerű,
mint azt laikus koromban gondoltam. Nagy türelem,
arányérzék és az önmegtartóztatás is fontos ehhez a
munkához.

Az ember hajlandó túldíszíteni valamit, ezért nagyon könnyen lesz egy karikás ostorból dísztárgy, és így
elveszti azt a titokzatos funkcióját, hogy szépsége mellett a fizika törvényszerűségének megfelelően
hangrobbanás szerűen csattan is az ostor.

Munkámat a legmesszebbmenőkig két ember segítette,
Lenhadt Béla és Koczkás szíjgyártó, akiktől sok mindent
tanultam, valamint a Hódmezővásárhelyi Gazdasági
Egyesület Pásztorélet Kutatók tagjai, akik maguk is
készítenek hasonló eszközöket.

Makón, Bárdi László tehetséges barátom is gyönyörű
tájjellegű ostorokat készít, vele szoktunk kiállításokon részt
venni, például Mezőberényben, Debrecenben, Brüsszelben a
hungarikumok kiállításán.
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