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Kedves Érdeklődő! 
 
A DIY ÁZSIA | fantÁZSIA című sorozatunkban a szabadidő kreatív eltöltéséhez kínálunk kézműves 
ötleteket Ázsia témakörben. Az inspirációnk forrása mindig egy adott műtárgy a Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeum gyűjteményéből, aminek a nyomán könnyen elkészíthető kézműves alkotást 
mutatunk be. A minták egyszerűek, otthon is elkészíthetők, tetszés szerint továbbgondolhatók.  
 
Kellemes időtöltést kívánunk! 
 
 
FIÚK ÜNNEPE 
 
A Fiúk Napját minden évben május 5-én tartják 
Japánban, ezen ünnepi alkalom okán inspirációnk 
forrása egy kézzel színezett üvegdia a Hopp 
Múzeum adattárából. A felvételt dr. Bozóky 
Dezső (1871–1957) császári és királyi 
sorhajóorvos készítette, aki két éven át hajózott 
kelet-ázsiai vizeken; 1908-ban Kínában, Koreában, 
Japánban is járt. Utazásáról naplót vezetett, 
útikönyvet írt, valamint újságcikkekben is 
publikálta tapasztalatait. 1910-ben a Pesti 
Hírlapban az alábbi beszámolója jelent meg: „Az 
ötödik hónap ötödik napján van a fiuk ünnepe, […] 
valósággal kiforgatja néhány napra a várost 
rendes képéből. Minden fiús háznak tetejére […] magas bambusz-rudakat tűznek merőlegesen, mint 
egy árbocot és erre kötözik azután a »koi«-kat, a hatalmas szines pontyokat, mindjárt 8-10 darabot 
egy-egy rúdra. Ezerszámra úsznak ilyenkor minden város, minden falu fölött a levegőben ezek a papiros 
halak. Az erős japán papirosból vagy vászonból készült, piros, fekete vagy arany pikkelyekkel biró, 5-6 
méter hosszú pontyokat a szájukon behatoló levegő szépen felduzzasztja, úgy, hogy már a 
legcsekélyebb szellőnél is pompás úszó mozgásukat végeznek. A pontynak szép képletes jelentősége 
van Japánban. Szerintük a ponty a legerősebb hal, mely bátran szembeszáll minden ellenséggel és 
fölfelé úszik még a legnagyobb vizesés zuhatagában is. A papír-pontyokkal tehát azt kívánják, hogy a 
fiugyermek legyen épen olyan bátor és erős, mint a ponty.” 
  

KÉSZÍTS REPÜLŐ PONTYOT!  
Hozzávalók: papír, papírguriga, festék, hurkapálca, dekorelemek, ragasztó  
 
A repülő pontyhoz sokféleképpen hozzáláthatsz, a lényeg az, hogy olyan haltest készüljön, amin 
szabadon átfújhat a szél. A legegyszerűbb változathoz használhatsz papírgurigát, aminek a felületét 
festheted, majd papírból kivágott, színes pikkelyekkel vagy akár csillogó félgyöngyökkel díszítheted, 
papírszalagokkal pedig az úszóit készítheted el. Ha megvan a haltest, akkor a papírgurigán (a hal 
fejrészénél) csinálj két kis lyukat, vezesd át rajta a hurkapálcát. A hurkapálca tetejére hajtogass 
szélforgót, és az elkészült alkotást tedd ki a szélbe! 


