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Bevezető

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum által éves gya-
korisággal megszervezett restaurátor konferencia rend-
szerint a múzeum egyes kiállításainak megnyitására is 
alkalmat biztosít. A konferencia szervezőinek megfogal-
mazott szándéka, hogy a résztvevők ne csak a műtárgyak 
konzerválására és restaurálására vonatkozó ismereteiket 
bővítsék, hanem hasonló tárlatok révén rálátásuk nyíljon 
Udvarhelyszék hagyományos tárgyi örökségére is. Ennek 
nyomatékosítása végett – adott esetben – a rendezett ki-
állítás tárgyköréből ismeretterjesztő előadás is elhangzik. 
2006-ban Örökség címmel egy néprajzi témájú kiállítás 
képezte a szakmai tanácskozás részét.1 

A szóban forgó időszakos kiállítás által olyan repre-
zentatív kézműves foglalkozásokat szándékoztunk az 
érdeklődők elé tárni, amelyeket még aktívan művelnek 
a térség egyes településein. A kiindulópontot a bemuta-
tásra kerülő foglalkozások dokumentálása, a helyi sajá-
tosságok érvényesítése, s mindezek kiállítás formájában 
való reprezentálása jelentette. A megnyitóra alkalmat 
adó konferencia keretében tartott rövid előadásban azon 
irányelvek kerültek ismertetetésre, amelyek meghatározó 
tényezőkként hatottak a kiállítás megvalósításában. A ki-
állítás előmunkálatai során tapasztalt összefüggéseket 
szándékoztuk bemutatni, ezáltal újabb adatokkal egészít-
ve ki a tárgyi anyagot. 

Bármilyen gazdag információkészlettel is rendelkez-
nénk, ezek exponálása esetén a múzeumi körülmények 
jól ismert követelményeket állítanak, s ugyanakkor kor-
látokat szabnak. Nem könnyű feladat tehát a hagyomá-
nyos életmód egy szegmensének olyszerű reprezentálása, 
hogy kiszolgálja a látogatói „szomjúságot”, s egyidőben 
a szakmai hitelességet se csorbítsa. Ennek nyomatékosí-
tását fontosnak tartjuk, hiszen a néprajzos munka során 
folyamatosan szembesülünk azon gyakorlattal, miszerint 
bármilyen fajta kézműves terméket alaptalanul népművé-
szeti jelzővel ruháznak fel. Főként az értelmiségi elit ilyen 
jellegű tevékenysége sok esetben valóban a tradicionális 
tárgyi örökség jelentőségét helyezné előtérbe, de a kellő 
szakmai kontroll nélküli értékelések többnyire nem adek-
vát előképeket hitelesítenek. 

Székelyudvarhelyen is nagy számban említhetünk 
olyan nyilvános kezdeményezéseket, amelyek önmaguk-

1 A kiállítást Sabján Tibor – a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
munkatársa – nyitotta meg.

ban jóhiszeműeknek tűnnek, s legtöbbször a kézműves 
közösségek érdekeinek érvényesítési fórumaivá válhat-
nak. Fontos lenne azonban kellő fi gyelmet fordítani arra, 
hogy lényeges különbségek mutatkoznak a felvonultatott 
termékek és a néprajzi szakirodalom által kanonizált nép-
művészeti tárgyi örökség között. Egyrészt tudatlan módon 
történő asszociációkról van szó, de gyakoribbak azok az 
esetek, amikor a vásárok, kiállítások vagy egyéb hasonló 
típusú rendezvények célirányosan kapnak népművészeti 
attribútumokat. Az ilyen jellegű – látszólagosan a loká-
lis értékeket előtérbe helyező – események azonban nem 
tesznek mást, mint gazdasági érdekeket szolgálnak, s to-
vább mélyítik a valós néprajzi tárgyi értékek és a napjaink 
kézműves termékei közötti űrt.

A fentebb említett gyakori jelenségre is refl ektálva fo-
galmazzuk meg a napjainkban fellelhető kézműves fog-
lalkozásokkal kapcsolatos véleményünket. Az előadás cí-
mét – „Hagyományőrzés vagy kényszerfoglalkozás?” – is 
jelzésértékűnek szántuk, sugallva azt a diszkrepanciát, 
amely jelen témakör érintésekor a közvélemény beszéd-
módjában érzékelhető. 

Mesterkedők – Kézművesek

A hagyományos földműves közösségekben a családok 
életvitelét a növénytermesztés és állattenyésztés alapozta 
meg. A történeti múltba ágyazott kutatások is egyöntetűen 
igazolják, hogy a Kárpát-medence bármely paraszti kö-
zösségében a megélhetést biztosító alaptényezőként a gaz-
dálkodás szolgált. A termelés intenzitása nagyban függött 
az egyes korokban alkalmazott termelési módoktól, tech-
nikai felszerelésektől, vagy esetleg egy régió gazdálkodói 
kultúrájától. De ezen együttes összetevőket megelőzően, 
elsőként az ökológiai adottságok határozták meg az élet-
mód milyenségét, a fogyasztói szokásokat, s nem utolsó 
sorban a szekundér vagy tercier ágazatok irányába való 
kimozdulást.

A paraszti életvitel velejárója volt tehát a gyenge ter-
mőképességű területek megművelése is, és a hagyomá-
nyos gazdálkodói magatartás átörökítése. A földhöz való 
ragaszkodásban fellelhető volt egy olyanfajta idillikus 
viszonyulás, amely által a mezőgazdaságban kifejtett fi -
zikai munkát az életmód természetes velejárójaként te-
kintették, ebből eredően pedig nem élték meg teherként. 
Családon belüli munkamegosztás révén igyekeztek az élő 
munkaerőt a termelésre fordítani, de sok esetben minden 
erőforrás mozgósításával sem sikerült fedezni a családi 
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fogyasztást. A termelő és fogyasztó szerepkörök egyazon 
gazdasági egységen belül koncentrálódtak, s ez nem csak 
a mezőgazdasági termelésre korlátozódott, hanem a mun-
kavégzéshez szükséges szerszámkészlet előállításában is 
megmutatkozott. Az önellátó életforma megkövetelte ez 
utóbbi tevékenység ismeretét, így képességeihez mérten 
minden gazda igyekezett munkaeszközei, valamint a ház-
tartásban nélkülözhetetlen kellékek megformálására, ösz-
szeállítására. A termelésre alkalmatlan talajjal rendelkező 
területek, vagy erdős, esetleg lápos vidékek lakói főként 
kézügyességen alapuló jövedelemkiegészítő foglalkozá-
sok elsajátítására kényszerültek.

A parasztközösségeknek azok a tagjai, akiknek átlagon 
felüli kézügyességük, rátermettségük volt, és családjuk 
megélhetését mezei munkával nem tudták biztosítani, igye-
keztek olyan tárgyakat készíteni, amelyek megvásárlására, 
cseréjére a szűkebb vagy tágabb környezetük igényt for-
mált. Székelyföld gyenge termőképességű, erdős vidékein 
is az életmód hasonló formája dokumentálható. A feny-
vesekben gazdag övezetekben némely falu neve szoro-
san összekapcsolódik a famegmunkáló ágazatok megho-
nosodásával. Itt is prioritást élvezett a földművesség, de 
ugyanakkor megbecsülték és elismerték a kézműves ember 
tudását. Haáz Ferenc gyűjtései is tanúsítják, hogy a mester-
emberré válás folyamata a szakma iránti affi nitás megnyi-
latkozásával kezdődött: „esze és arravalósága kell legyen, 
hogy jó mester lehessen”; de akár a helyzet kényszere által 
motiválva tökéletesíthette magát: „ha szerszáma megvan és 
hozzá az esze – mert az kell legyen – s egy kis türelme, ak-
kor már lehet jó mester belőle.”2

Az életteret övező természeti környezet kínálta nyers-
anyagok meghatározóak voltak az egyes közösségekben 
meghonosodó foglalkozásokra nézve. Mivel az udvar-
helyszéki Hegyalja vidéke erdős terület volt, az itt lakók 
körében széleskörű famegmunkálási technológia bonta-
kozott ki. A szomszédos Sóvidéken már a korongolásra 
alkalmas agyagréteg képezte azt a nyersanyagot, ami va-
lóságos iparág létrejöttének biztosított kedvező feltételt. 
De a falusi közösségek egyaránt hasznosították a termé-
szetes környezetükben fellelhető különféle nyersanyago-
kat (sás, nád, kosárvessző), akárcsak a célirányosan meg-
termelt egyéb növényi eredetű rostokat (szalma, kender, 
len, cirok, kukoricaháncs), vagy állati eredetű szerves 
anyagokat (bőr, gyapjú, toll, csont). 

Az egyes anyagok eszközökké, tárgyakká formá-
lásának tökéletesítése során némely falusi földműves 
munkavégzése már nem volt összeegyeztethető csupán 
a házi munka jellemzőivel. Bátky Zsigmond meghatá-
rozása szerint ugyanis az előző gyártási folyamat során 
az anyagot a ház népe termeli meg, s maga dolgozza fel 
saját házi használatára.3 Néhány udvarhelyszéki falu pél-
dáján keresztül érzékeltethető, hogy a kezdetben önellátó 
eszköz-előállítás miként vált fokozatosan részmunkaidős 

2 Haáz Ferenc: A mesterember és mestersége. In: Udvarhelyszéki fames-
terségek. Kolozsvár, 1942. pp. 62–64.

3 Bátky Zsigmond: Mesterkedés. In: Bátky Zsigmond – Győrffy István – 
Viski Károly: A magyarság néprajza. I. Budapest, 1933. pp. 260–324.

foglalkozássá. Ezt követte a mesterekké válás folyama-
ta, mely státusz végül gazdasági fölényt eredményezhe-
tett. Telekfalva, Lövéte, Székelypálfalva, Zetelaka, Sik-
lód, Székelyvarság a faárúk értékesítése révén pótolták 
agrárkörnyezetük szegényes voltát, s némelyek számára 
ma is megélhetési forrást képez a fafeldolgozás. A nap-
jainkban reneszánszát élő Korond kézművesei pedig már 
a múlt század elején a román királyság, vagy a magyar 
alföld vásáros alkalmainak gyakori árusaiként tűntek fel. 
A székely falusi környezetből fokozatosan előtérbe került 
több olyan közösség, amely képes volt a házi szükségletet 
meghaladó termékek előállítására, s a fölösleg csere vagy 
eladás útján történő értékesítésére. Az ilyen típusú terme-
lőmód már a háziipar fogalomkörébe sorolható.4

A háztartás minden igényének házi munka szintű ki-
elégítése háttérbe szorult, ez már a zárt rurális közösségek 
munkavégzési gyakorlatában sem lelhető fel. A paraszti 
életmód azonban még hosszú időn keresztül kevés jelentő-
séget tulajdonított a pénz váltóértékének, s a cseregazdálko-
dást részesítették előnyben. Még a 20. század első felében 
is a házaló kézművesek fűrészárujukat, fa- vagy cserépedé-
nyeiket gabonáért cserébe értékesítették. Némely székely 
faluban pedig olyannyira széleskörű kézműves közösség 
alakult ki, hogy az elemi szükségletek kielégítését a helyi 
mesterek termékei révén tudták biztosítani. Az egyéni ké-
pességek érvényesítése valóságos paraszt-specialisták ki-
alakulásához vezetett, akikből fokozatosan a közösség által 
elismert kézműves mesterek váltak. A fentebb már emlí-
tett eszesség mellett fontos tényezőként tartható számon 
a szaktudás egymást követő generációknak való átörökíté-
se. A néprajzi szakirodalom is dokumentált hasonló sikeres 
családtörténeteket, melyek közül egyik legismertebb a var-
gyasi bútorfestő Sütő családé.5

A kézművesek leleményessége és az életmódból fa-
kadó kényszerhelyzetek a nyersanyagok minél hatéko-
nyabb hasznosítását eredményezték. A Székelyudvar-
hely környéki falusi közösségek az életterüket övező 
fafajtákat a legoptimálisabb módon igyekeztek hasz-
nosítani. A bükkfa, szúszék, kéregvéka és az osztováta 
részeinek megmunkálására szolgált; a fenyőt deszkavá-
gásra, zsindelykészítésre és különféle faedények alap-
anyagaként hasznosították; a nyírfából kéregsótartót, 
favillát és nyírseprűt készítettek; a vadcseresznye kér-
géből állították elő a kászut; mogyorófából készült a ge-
reblyenyél és a káva; a tölgyből pedig a székely kapuk 
zábéit és szemöldökgerendáit faragták.6 Ezen felsorolás 
is példázza, hogy csak a fa hatékony megmunkálása 
mennyire sokrétű technológia ismeretét feltételezte, ép-
pen ezért az egyes anyagtípusokon belül is elkülöníthető 
több mesterség. A hasznosított nyersanyagok sokasága 
pedig hatványozottan növelte a mesteremberek számát. 
Erre kitűnő példa Gazda József forrásközlése: az erdélyi 

4 ld. Bátky id. m. 
5 Kós Károly: A vargyasi festett bútor. Kolozsvár, 1972. 
6 Haáz Ferenc: Székely famesterségek keletkezése. In: Udvarhelyszéki 

famesterségek. Kolozsvár, 1942. pp. 58–61.
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falvakban végzett gyűjtései során több mint száz külön-
álló foglalkozáskörről szolgáltat adatokat.7

A néprajztudomány főként a paraszti életmódot, s en-
nek a tárgyi és szellemi komponenseit kutatta. A paraszti 
társadalmak felbomlásával, a sajátos életforma megszű-
nésével megváltozott az emberek viszonya a tárgyakhoz, 
feloldódtak az egyes összetevőket szabályozó törvénysze-
rűségek. Az életstratégiák átértékelődtek, s ezáltal a kéz-
műves foglalkozások is gyors, vagy lassúbb váltáson men-
tek keresztül. A földműves közösségek sem szorítkoztak 
már a lokális szinten előállított termékek használatára, tel-
jes tárgykészletek váltak fölöslegesekké, s ezáltal nagyon 
sok kézműves nem tudta többé kamatoztatni szaktudását. 
Minden helyi közösségre kiterjedő egyirányú folyamat-
ról van szó, mely következtében mentális téren előidézett 
hatásokkal is számolni kell. A szakmai tekintéllyel és tár-
sadalmi presztízzsel rendelkező mesteremberek munká-
ja viszonylag rövid idő leforgása alatt feleslegessé vált, 
s családjaik számára csupán fogyasztókká váltak. Tapasz-
talataik, ismereteik csak a hagyományos tárgyi kultúra és 
kézműves múlt iránt érdeklődők számára képeznek érté-
ket, hiszen napjainkban oly kevés igény mutatkozik már 
a kerekes, a kötélverő, a teknővájó, a csizmadia, a szűr-
szabó vagy más hasonló tradicionális foglalkozáskör ter-
mékei iránt. Számos kismesterség hajdani jelentős voltá-
ra csak a falusi életterek körül fellelhető „szükségtelen” 
tárgyak emlékeztetnek, s a jelen emberében legkevésbé 
tudatosodik az előállító által birtokolt hozzáértés.

Nyilvánvaló a hagyományos paraszti életmód és az 
urbanizálódó falvak életvitelében jelentkező kontraszt, 
hiszen a személy komfortjának megteremtésére irányu-
ló törekvések már nem biztosítanak teret a tradicionális 
stratégiák érvényesítésére. A napjaink földműves (székely) 
falvaiban tapasztalható hagyományosság sokkal inkább az 
anyagi potenciál hiányának fokmérője, mint a lakók által 
tudatosan választott életstratégia. A tapasztott falu istállók 
használata, akárcsak az igavonó állatokkal történő kislép-
tékű földművelés nem öntudatos természetközeli életvitelt 
jelent, hanem a térség agráriumának lehetőségeit példázza. 
Hasonló kontextusban tárgyalhatók a kismesterségek mű-
velői is, hiszen a kézműves termékek anyag és munkaszük-
séglete csak nagyon kevés alkalommal térül meg. 

A hitelesség érdekében, a háziipar tárgykörébe sorol-
ható termelési gyakorlatról szóló tájékoztatónkat a to-
vábbiakban árnyalnunk kell. Anélkül, hogy az ismertetett 
körkép valósságát megcáfolnánk, olyan egyéni életutakról 
adhatunk leírást, melyek kimondottan egy kézműves-fog-
lalkozásra alapozódtak, de amelyek az adott lokális kö-
zösségben sikereseknek nevezhetők. A múzeumban meg-
rendezett kiállítás is olyan egyének bevonásával valósult 
meg, akik szakmai téren elismerésnek örvendenek, s az 
adott foglalkozáskörön belül reprezentatív tárgyak készí-
tésére képesek. A bemutatásra kerülő három – zsindely-
készítés, szalmafonás, kosárkötés – mesterség művelői 

7 Gazda József: Mindennek mestere. A falusi tudás könyve. Budapest, 
1993.

különböző nyersanyagokkal dolgoznak, termékeik egy-
mástól eltérő igények kielégítésére szolgálnak, a munka-
folyamatok és a végtermékek, akárcsak a felvásárlók is 
különbözőek. De mint látni fogjuk, a foglalkozás jelenko-
ri gyakorlása mindenikük esetében hasonló/azonos ösz-
tönző tényezők hatására valósul meg. 

Zsindelykészítés

A székelyföldi zsindelykészítés több évszázados ha-
gyományra tekint vissza, hiszen a földrajzi-természeti 
adottságokhoz igazodva, a fenyőerdőkkel övezett telepü-
lések, tanyák kézművesei jövedelem-kiegészítés céljából 
hasítottak zsindelyt. Mi több, az adózás is általában abban 
a terményben történt, amiből az illető vidék bővelkedett. 
Történelmi források tanúsága szerint az udvarhelyszé-
ki Zetelaka már Bethlen Gábor idejében meghatározott 
mennyiségben volt köteles leszállítani zsindelyt.8 A szó-
ban forgó kézművesség korabeli fontosságát és meg-
becsült voltát mi sem példázza jobban, mint az erről 
1655-ben Oroszhegyi Mihály deák által Az Fenőfanak 
hasznos vóltáról, Es a Sendely tsinálóknak kellemetes és 
hasznos munkájokról való Histyória címmel írt könyve. 

Az erdélyi zsindelykészítésről tehát már a 17. század 
elejéről vannak adataink, ami nem zárja ki a kézműves ága-
zat sokkal korábbi elterjedését. Orbán Balázs fi gyelmét sem 
kerülte el a havasaljai falvak eme foglalkozása, s Oláfalu, 
valamint Parajd mellett, a fent már említett Zetelaka terme-
lőképességét tekintette kimagaslónak: „egy nagy gyár-falu, 
hol minden ház egy zsendely műhely”.9 Ezen témára refl ek-
táló szakirodalmi összesítésre Molnár István vállalkozott, 
aki a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara Jelen-
téseivel is példázta a mesterség jelentőségét.10 Sabján Tibor 
pedig kihangsúlyozza, hogy bár a mesterséget hivatalosan 
mindig a háziipar körébe sorolták, a hegyvidéki területeken 
a zsindelykészítés iparszerű méretekben folyt.11

Régen a zsindelykészítés ideje elsősorban télre kor-
látozódott. Az őszi betakarítás után fogtak hozzá, s a ta-
vaszi mezőgazdasági munkák megkezdéséig ez képezte 
a fő foglalatosságot. Napjainkban, e székely ősfoglalko-
zásként számon tartott kézművesség szervesen összefo-
nódik a havasaljai falu, Varság nevével, ahol a 16 colos 
(43 cm) hosszú zsindely az általános. Ennek előállításá-
ra az idős fenyőfa a legalkalmasabb, életideje is hosz-
szabb, s akár harminc évig szolgálhat a ház héjazataként. 
A bükkfából hasított, méreteiben nagyobb dránicának itt 
is már csak az emlékét őrzik. 

8 Haáz Ferenc: Néhány adat az udvarhelyszéki famesterségek múltjához. 
In: Udvarhelyszéki famesterségek. Kolozsvár, 1942. pp. 65–72.

9 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Történelmi, régészeti, természet-
rajzi s népismei szempontból. 1868. CD-ROM.

10 Molnár István: A hazai zsindelyfaragás térbeli-időbeli alakulásának át-
tekintése. Egykori és mai termelési sajátosságainak néhány vonása. In: 
Molnár István – Nicolai Bucur (szerk.): A székelykeresztúri múzeum 
emlékkönyve. Csíkszereda, 1974. pp. 327–354.

11 Sabján Tibor: Tetőfedések. Budapest, 2007. p. 108.
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Mára a zsindely iránti kereslet tucatnyi varsági mes-
terembernek biztosít megélhetést. A Tálasbérce nevű 
falurészben lakó T. A. családi hagyományként örökölte 
a zsindelyhasítás technológiáját. Ennek nyomatékosítá-
saként szolgál a férfi ágon örökített, 1848-as évszámmal 
datált hornyolópad is. A család életterét övező agrárkör-
nyezet az önellátó gazdálkodást sem tette lehetővé. A ha-
vasi legelők kedvezőek az állatállomány élelmezésére, de 
nem mutatkozik lehetőség a szálas gabona vagy egyéb 
ipari növények termesztésére. Erőfeszítések árán sem le-
hetséges a kellő mennyiségű gabona megtermelése, így 
egyre inkább az erdőgazdálkodás és zsindelyhasítás szár-
maztatta a család jövedelemforrását. Az alkalmazott ha-
gyományos technológia révén, a szóban forgó kézműves 
a lehető leghosszabb életidejű zsindelyt képes előállítani. 
A módszer lényege a zsindelyleveleknek – a fenyőfa szá-
lai mentén történő – kézi hasításában rejlik. Az így készí-
tett zsindelylevelek könnyedén levezetik a vizet, melynek 
előnye az, hogy ezeket nehezebben itatja át a (téli) csapa-
dék, ami a későbbi korhadásukat eredményezi. A munka-
folyamat könnyebbé tétele érdekében a legtöbb (varsági) 
kézműves a levelek hasítását esztergapadon végzi. Ezáltal 
lehetetlen a hosszanti rostok mentén történő hasítás, azaz 
már nem érvényesül a fa természetes vízvezető képessé-
ge, tehát a termény kevésbé ellenálló, így a fedélzet korai 
károsodása következik be.

A mesterség-bemutatóval egybekötött kiállításmeg-
nyitón igyekeztünk szemléltetni a kézi munkaerővel vég-
zett zsindelyhasítás minden mozzanatát, így elsődleges-
nek bizonyult egy tradicionális munkamódszert ismertető 
kézműves bevonása (1–3. kép). Az időigényesebb és na-
gyobb erőráfordítást igénylő technológia nem csak nép-
rajzi szempontból jelentett attrakciót, hiszen nyilvánvaló, 
hogy az előállítási folyamat gépesítése a minőség rovásá-
ra történik. T. A. sem a hagyományőrzés jegyében döntött 
a kézi munkavégzés mellett, hanem ezáltal igyekszik vá-
laszolni a piac kihívásaira, s a technológiából származó 
előnyt ismerő vásárló klientúrát kiszolgálni. Napjainkban 
az alkotó–befogadó viszonyt főként a befogadó ízlései 
modellálják, s ez alól az iparművészeti, vagy kézműves 
termékek sem képeznek kivételt. A fenti esetben azonban 
ésszerű kölcsönösséggel szembesülünk, amelyet alapve-
tően a racionalitás éltetett.

Szalmafonás

A búzatermesztésben mellékterméknek számító szal-
ma nem csak takarmányként hasznosítható, ennek további 
ésszerű felhasználási módját a fonatok készítése képezi. 
A főként kalap, de számos más dekoratív tárgy előállí-
tására alkalmazott szalmafonatok kézügyességet, hozzá-
értést igényelnek. A technológia tökéletesítése esetén pe-
dig egész családok számára jelenthet jövedelemforrást. 
 Hagyományos falusi környezetben e kézműves foglal-
kozáskör az agrártermelést kiegészítő munkavégzésként 
volt jelen. Az aratást megelőzően begyűjtött szalmaszála-
kat a mezőgazdasági idény végéig raktározták, majd a téli 

hónapok beálltával dolgozták fel. A fonatok forma és mi-
nőség szerinti osztályozását követően kezdetben kézzel, 
majd géppel varrták meg a kalapot, formába préselték 
ezeket, később pedig értékesítették.

Udvarhelyszék nyugati határszélén, a Küsmöd patak 
völgyében húzódó Kőrispatak neve napjainkban elvá-
laszthatatlanná vált a szalmafeldolgozás gyakorlatától. 
A település lakóinak életmódját alapvetően a mező-
gazdasági termelés határozta meg, jövedelmük kiegé-
szítése végett azonban egyre többen bocsátkoztak kéz-
műves termékek előállításába és értékesítésébe. A 19. 
század második felétől már említhető olyan vallomás, 
amely egyértelműen a közösség nagy hányada körében 
meghonosodott szalmafonó tevékenységről tanúskodik. 
1897-ben közel száz család készített szalmafonatokat, 
kisebb hányaduk pedig elsajátította a kalap varrásának 
technológiáját is.12 A fentebb részletezett zsindelykészí-
téstől eltérően, jelen kézműves foglalkozás nem helyi 
kezdeményezés révén hagyományozódott, hanem Haj-
dúnánásról a faluba költöző személy tudásának megho-
nosításáról beszélhetünk. A kevés birtokú, szegényebb 
családok nőtagjai körében népszerűvé vált szalmafonást 
egyesek (kalapokat készítő) háziipari szintű „vállalkozá-
sokká” fejlesztették, mások viszont megelégedtek a fél-
kész termékek, azaz szalmafonatok készítésével és érté-
kesítésével.13

A hagyományos kézműves foglalkozásokat bemutatni 
szándékozó kiállítás során – akárcsak ezt követően szá-
mos más alkalommal is – a kőrispataki Sz. család szak-
értelmére és segítőkészségére hagyatkoztunk (4–6. kép). 
A családfő, Sz. L. már a kollektívgazdaság idején is kis-
ipari engedéllyel rendelkezett, s igyekeztek a család ösz-
szes tagjának szalmafonó szakértelmét hatékonyan érvé-
nyesíteni. Annak ellenére, hogy teljes mértékben sosem 
szakadtak el az agráriumtól, a rendszerváltást követő évek 
törekvései főként a háziipar, ezt követően pedig a falusi 
vendéglátás kiépítésére irányultak. A 2001-ben megnyi-
tott Szalmakalap Múzeum14 kiváló példája annak, hogy 
a településen (csak) egy évszázados múltú szalmafeldol-
gozást a kortárs viszonyok közepette akár vállalkozói tő-
keként is lehet mobilizálni. Természetszerűen egy rurális 
közösségből kis számú hasonló sikeres életpályáról szá-
molhatunk be. Kőrispatak esetében kizárólag az Sz. csa-
lád kezdeményezőképessége konkretizálódott az említett 
módon. Az idősebb asszonyok nagy hányada manapság is 
gyakorolja a szalmafonat készítést, de a technológia to-
vábbi fázisainak ismerete hiányában, s főként a felvásárló 
piac beszűkülése miatt, a félkész termékeket szolgáltatják 
a kalapvarró kisiparosok számára.

12 Jakab Ágnes: Nemzedékek és nemzetiségek Kőrispatakon. In: Pozosny 
Ferenc – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság 
Évkönyve 12. Kolozsvár, 2004. pp. 174–247.

13 Molnár István: A kőrispataki szalmafonás. In: Kós Károly (szerk.): 
Népismereti dolgozatok 1976. Bukarest, 1976. pp. 92–95. 

14 P. Buzogány Árpád: A mesterséget mint élő hagyományt mutatják be. 
In: „A falut dicsőítem.” Népismereti írások. Székelyudvarhely, 2003. 
pp. 57–61.
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A mezei munka végzése idején elengedhetetlen tarto-
zéknak számított a szalmából készített fejfedő. Manap-
ság azonban egyre kisebb az igény a szalmakalapokra, 
ezért szükség mutatkozik az újabb formák és eszközök 
megmintázására, korszerűsítésre. A kézművesek lelemé-
nyessége folytán az évek során készítettek lábasalávalót, 
puliszkakalapot, övet, táskát, szatyrot, falvédőt, később 
pedig a dísztárgyak széles skáláját állították elő. A kol-
lektívgazdaság létesítését megelőzően több környékbeli 
településen (Etéd, Bözöd, Rava) elterjedt volt a szalma-
művesség, de a központosított földművelés, később pe-
dig a városokra irányuló migráció teljesen megszüntette 
a kézműves-foglalkozásokat. Az Sz. család innovatív 
kezdeményezése egy önerőből fi nanszírozott revitalizáci-
ós terv sikeres kimeneteléről tesz bizonyságot. A hagyo-
mányos kézművességet kellőképen alkalmazták a kortárs 
gazdasági viszonyokhoz, széles teret biztosítottak a helyi 
értékek megismerésére, s ezáltal az egyéni törekvés kö-
zösségi értékmentő formában konkretizálódott. 

Kosárkötés

Székelyföld számos településéről említhetnénk még 
olyan kézműves foglalkozásokat, amelyek alapanyagául 
a közvetlen környezetükből származó természeti erő-
források szolgálnak. A Nyikó menti Siménfalván közel 
hatvan családot foglalkoztató kosárkötés esetében nem 
egyértelműen a természetföldrajzi adottságok ésszerű kiak-
názásáról lehet szó, hanem egy oktató tevékenység folytán 
elsajátított, más területekről beszerzett nyersanyag-feldol-
gozásáról beszélhetünk. A faluban még élénk Szász János 
tanító emléke, aki az 1910-es évek során népiskolai tan-
folyamok keretében oktatta a vesszőkötés technológiáját. 
Egy évtizeddel később pedig már dévai román mesterek 
bevonásával tanították az üvegkorsók befonásának folya-
matát.15 A település határában található vadvessző csak 
a parasztkosarak számára képezett megfelelő alapanyagot, 
a kézi kosarak vagy egyéb használati eszközök nyersanya-
gaként már az erdészeti hivatalok által megtermelt vesszőt 
alkalmazták. A kezdetben kizárólag használati eszközöket 
előállító kézművesek napjainkban már rengeteg dekoratív 
mintát és motívumot visznek a tárgyakra, számtalan dísz-
tárgyat termelnek. Vastag vesszőből készül a poroló, a kö-
zepes méretűből készítik a kerti bútorokat és kosarakat, 
a vékonyabbja gyümölcsöstálcák, dísztárgyak,16 újabban 
pedig gyerekjátékok készítésére alkalmas.

Siménfalva sem mentesült a termőföldek kisajátítási 
folyamata alól, mely gyakorlat viszonylag kevés hatást 
fejtett ki a kosárkötő specialisták termelőtevékenységé-
re. Ennek fő oka, hogy a birtok nélküli, cigány etnikumú 

15 Boda Csilla: A kosárfonás története Siménfalván. In: Örökségünk I/3. 
2007. pp. 8–9.

16 P. Buzogány Árpád: Siménfalvi kosárfonókról. In: „Kihúzza a tövést az 
ember kezéből. Riportok, interjúk népi mesterekről és mesterségekről.” 
Székelyudvarhely, 2005. pp. 77–85.

családok végeztek kosárkötő tevékenységet. A központi 
irányítás azonban igyekezett szabályozni a kézműves ter-
melést is: az 1950-es évek folyamán állami vállalkozás, 
majd a ’60-as évek végén szövetkezet tömörítette a ko-
sárfonókat. A rendszerváltást követő bizonytalan gazda-
sági légkör a szövetkezet bukásához vezetett, így a kosár-
fonók háziiparosokként vagy vállalkozókként próbáltak 
érvényesülni. 

Napjainkban Siménfalva kézműves társadalmát alap-
vetően a szakmai hierarchia tagolja. Megkülönböztethetők 
a kosárfonás specialistái, akik kellő technológiai ismeret 
birtokában a legkülönfélébb eszközöket képesek meg-
munkálni, valamint ezen közösség nagy hányadát képező 
kisegítők csoportja, akik hántják, gyalulják a vesszőt, va-
lamint az igénytelenebb fonást végzik. Szakmai hozzáér-
tése révén, némely kézműves – az egész faluközösség által 
elismert – presztízspozícióra is szert tehet. Valós mesteri 
képességei révén (a múzeumi kiállítás alkalmával együtt-
működő) R. J. kosárkötő a népművészet mestere címmel 
rendelkezik (7–9. kép). Az ő esetében is a szülőktől örö-
költ kézművességről beszélhetünk. A folyamatos gyakor-
lat és innovatív kezdeményezés révén a paraszt-, vagy 
kézikosarakon túlmenően széles termékskála előállítására 
képes. R. J. munkája – a legtöbb kosárfonóval szemben 
– azáltal válik jelentőssé, hogy kiaknázza a nyersanyag 
biztosította lehetőségeket, s nem csak a szokványos for-
mák előállítására törekszik. Számára a termékek minőségi 
faktora mellett elsődleges szempont a mindenkori piaci 
igények szem előtt tartása.

Siménfalvához hasonlóan, a szomszédos Rugonfalván 
intenzív még a vesszőfonás, de csupán kis számú kézmű-
ves tudta tökéletesíteni technikáját. A leggyakrabban kézi 
kosarat, függő virágtartót, „állat kosarat”, „szennyes ko-
sarat”, kerti bútorokat fonnak. R. J. ennél változatosabb 
tárgykészletet kínál, s – az anyag biztosította korlátok 
között – képes kivitelezni a megrendelő minden igényét. 
A műanyag gyerekjátékok sokszor szolgálnak mintául az 
újabb termékek elkészítéséhez, de a reklámlapok vagy 
egyéb sajtótermékek egyaránt ötletforrást képeznek szá-
mára. A legtöbb siménfalvi kézműves a viszonteladók 
által kínált alacsony áron értékesíti termékét, s főként 
a korondi kereskedők felvásárló erejére hagyatkoznak. 
A termelő családok számára nehézséget jelent, hogy a ke-
reslet a nyári hónapok befejeztével kimerül, s bár a tu-
ristaidénynek számító időszakban állandó megrendelé-
sekre számíthatnak, a téli hónapokban nincs kilátásuk 
semmilyen jövedelemforrásra. A főként cigány nemzeti-
ségű kézműves társadalom kellőképen integrálódott a fa-
luközösségbe, s ezen tény a sztereotípiaként forgalmazott 
passzív életmód megtagadása, valamint az intenzív kéz-
műves tevékenység végzése révén következett be. Mivel 
életstratégiájuknak nem része a felhalmozás, vagyis az 
idénymunkából származó jövedelmet nem tudják átcso-
portosítani, és az év egyes periódusaira arányosan beosz-
tani, a téli hónapokban továbbra is súlyos anyagi gondok-
kal fognak küszködni.



12

Összegzés

Az utóbbi három esettel példázni szeretnénk, hogy 
egy kisebb, vagy nagyobb termelőegységet – legyen az 
egyén, család, vagy kisipari vállalkozás – mindig a ke-
resletnek való hatékony megfelelés vezérelt. Ez nem is 
lehetett másként, hiszen a megtermelt javak elsődlegesen 
az illető termelő élelmezését, anyagi jólétét szolgálták. 
Látható módon, lokális hagyományok hiányában is egész 
közösségek képesek elsajátítani bizonyos kézműves tech-
nológiát, amennyiben általa jövedelemtöbbletet remélhet-
tek. Némely hagyományos foglalkozás során jegyezhető 
energia és anyagi ráfordítás csak a legkisebb mértékben 
térül meg, ezért csekély lehetőség mutatkozik ezen foglal-
kozáskörök létjogosultságára. A technika és modernizáció 
korszakában élő szemlélő legtöbbször az élő munkaerőt 
hasznosító kézműves tevékenységben a hagyományőrzés 

mozzanatát véli felfedezni, azonban nyomatékosan ki-
jelenthető, hogy ezen társadalmi réteg csak a legritkább 
esetben cselekszik a tradicionalitás jegyében, sokkal in-
kább a piaci követelményeknek rendeli alá szakmai te-
vékenységét. Mind a régi paraszti közösségek tagjaira 
jellemző (hozzáértő) sokoldalúság, mind pedig napjaink 
falusi településeinek kézművesessége kényszerhelyzetből 
ered.
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