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1. BEVEZETÉS

1.1. Célkitűzések 

Az erdélyi szalmakötő háziipart, hangsúlyosabban pedig a Székelyföldön még tetten 

érhető szalmakalap készítő tevékenység gyakorlatát, tárgy- és szókészletét, a vele foglalkozók 

életmódját, társadalmát, illetőleg a szalmakalap egykoron elterjedtebb, ma már halványuló vise-

letét mutatja be a disszertáció, történeti és recens vizsgálatok alapján. 

Jóllehet, a magyar parasztság gazdálkodásában, életmódjában a szalmakötés, kalapké-

szítés jóval későbbi és csak bizonyos területeket érintő, ennél fogva a néprajzkutatás számára 

kevésbé preferált háziipari foglalkozás, mint akár a len, kender feldolgozása, mégis, tekintve, 

hogy a 19–20. században sok ezer családnak jelentett mellékjövedelmet, vagy fő megélhetést, 

szükség van a tevékenység behatóbb néprajzi vizsgálatára. 

Erdélyben a 19. század második felétől szélesebb körben terjedt el, egyes régiókban 

pedig általánossá vált a szalmakalap hétköznapi, mezei munkához szinte nélkülözhetetlen nyá-

ri viselete. A könnyű fejfedő a nemezkalap-készítés fokozatos eltűnésével egyre nagyobb jelen-

tőségre tett szert. A szalmakalapos központok háziiparosai – Kalotaszegtől a Székelyföldig – a 

helyi jelentőségű vásárokon és a kistájakat megmozgató sokadalmakon látták el a földművelő 

népet szalmakalappal. 

Foglalkozom a dolgozatomban a kézműipar különböző termelési kereteivel, átmeneti for-

máival, a szalmakalap készítők világosan elkülöníthető társadalmi csoportjaival, amely már a meg-

előző évszázadokban is megfigyelhető volt az iparosodás folyamatában. Épp ezért tartom szüksé-

gesnek betekinteni az ipar-, kézműipar-történet azon fejezeteibe, mely a vidéki népesség nagy ré-

szét érintő háziipari termelés jelentőségére, szerepére és sajátosságaira hívja fel a figyelmet. 

Az ipartörténet írás, az 1860-as évek végétől az iparfejlesztési törekvések részeként fel-

erősödő háziipari mozgalom inspirálására, mind nagyobb figyelmet szentel általában a paraszti 

háziiparnak. Saját szempontjainak érvényesítésével kutatja és regisztrálja ekkor a legjellemzőbb 

ágakat. A közgazdasági, statisztikai felmérések, helyzetelemzések a szalmakalap készítő házi-

iparról is változatos képet adnak. Az első nagyobb fejezetben kitérek az állami intézkedések jelen-

tőségére, hatásaira, legfontosabb vívmányaira. Az érintett szaktudományok a 19. század  
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második felétől utalnak a háziipar aktuális helyzetére, de eredményeiben a terminusok gyakran 

eltérő használata és értelmezése tapasztalható. A problémára a néprajzi szakirodalom legújabb 

szempontjai adnak megfelelő választ, melyeket összevetve a régiekkel szerepeltetek ebben a tár-

gyalási egységben. 

A 19. század utolsó évtizedeiben a népipar, háziipar termékei előállítási sajátságaikkal, 

a forma- és motívumkincseikkel, használatukkal a leghitelesebben és legkarakteresebben tud-

tak vallani a nemzeti jellegről. A kor gondolkodói, népismereti kutatói aktív érdeklődéssel te-

kintettek a legszélesebb réteg kezén születő hétköznapi és reprezentatív tárgy-együttesekre.  

A világtárlatokon, hazai iparkiállításokon a magyarság kultúrájának legbeszédesebb elemeit 

őrző háziiparnak, mint népművészeti anyag közvetlen bemutatásának mind nagyobb jelentősé-

ge lett. A tárgy szempontjából is fontos kiállítási alkalmakat, mint a háziipar jelentőségével 

foglalkozó eseményeket, és mint történetileg fontos adalékokat is számbaveszem.

A szalmakalap készítés hazai, ipari méreteket is öltő központja a 19–20. század fordu-

lóján Hajdúnánás, ahol a 20. század második felére végleg eltűnt az egykor szinte egész telepü-

lésnek jelentős bevételt biztosító kézműipar.  A szalmakalap finomabb változatai, főleg a gyár-

iparból kikerülve, a polgári és úri divatban is hódítottak. Ezek előállításához is a szalmakötő 

háziipar szolgáltatta a kellő alapanyagot. Parasztasszonyok, leányok téli munkája révén tudták 

uralni Kelet-, Délkelet-Európa piacát versenyképes termékeikkel. A hazai, különös tekintettel 

a hajdúnánási szalmaipar fejlődését a külföldi, elsősorban angliai, olasz és svájci példákkal köve-

tem még ugyanebben a fejezetben. Több archív adat, de recens visszaemlékezések is igazolják az 

észak-alföldi városka és a tőle földrajzilag meglehetősen távol eső székely falvak közös tudáson 

alapuló kapcsolatát. A trianoni határvonások következtében szinte feledésbe merülő kötelék 

csak a második bécsi döntés hatására éled újra. A modern korban pedig egészen új szálakon 

nyer ismét jelentőséget. Történeti adatok, néprajzi irodalmi előzmények és recens vizsgálatok 

alapján megkísérlem a szalmakötés két utóbbi századi, Tiszától keletre fekvő, illetőleg erdélyi 

régióit feltérképezni.

A következő, s egyben legterjedelmesebb fejezet a Székelyföldön végzett terepkutatások 

eredményeinek közzététele. Forrásaink az erdélyi nagytájon több szalmakalap készítő közpon-

tot vesznek számba, legsűrűbben a Székelyföldön, melyek a mai napig megtartották e téren je-

lentős szerepüket. Vizsgálatom főként azokra a településekre terjed ki, amelyekben máig eleve-

nen él (Bözöd, Kőrispatak, Dobó), vagy épp e disszertáció előmunkálatainak idején a szemünk 

láttára tűnt, tűnik el (Béta, Vágás, Rava, Magyarzsákod) a tradicionális kalapkötés és szalmaka-

lapvarrás. Közülük kiemelten foglalkozom Kőrispatak községgel, ahol kutatásaimat kezdtem, 

és ahol mára a szalmakalap egy csöppnyi székelyföldi faluközösség identitást meghatározó té-

nyezőjévé válhatott. Ebben a tárgyalási egységében közelebbről áttekintem a kutatás helyszínéül 
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választott települések természeti, társadalmi környezetét, népességét. Utalok az azonos népraj-

zi tájhoz tartozó falvak gazdasági tevékenységére, életmódjára. Szaktudományi előzmények és 

saját kutatásaim alapján végig kísérem a gabonaszár fonattá alakításának (kalapkötés) és a szal-

mafonatok kalappá varrásának technológiáját, az eszközök, eszközhasználat, a fonatok és a ka-

lapfajták tipológiájának kérdéskörével, a vizsgált közösségek szalmafeldolgozó tevékenységének 

eltérő terminushasználatával, utalva a tevékenység társadalmi, kulturális vonatkozásaira.  

A földműves népek körében Európa-szerte kedvelt fejviselet előállításának módjaira, eszköz-

használatára külföldi példákat is hozok. 

Tárgyunk kapcsán egy igen figyelemre méltó, a mezőgazdasági termelés történetében is 

fontos epizódról szólok a kalapkötés nyersanyagának tárgyalásakor. A háziipar nem csupán 

archaikus gabonatermesztési módokat rögzített, de megőrzött egy Európa-szerte kihaltnak te-

kintett ősi gabonanövényt, az alakort. Egyes tájakon (pl. Kalotaszeg, Mezőség) kontinuusan 

termesztett, míg a Székelyföldön a 20. század végére kényszerűségből felbukkanó búzafaj. 

Utóbbi területen kifejezetten csak a szalmakötők használják, így a növény erdélyi elterjedését, 

termelésének mai szórványait és termesztési tulajdonságait is számba veszem. 

Évszázadokkal ezelőtti hagyományos közösségi munkaalkalmakat, a kalákát, a kórust és 

a hozzájuk kapcsolódó, bár napjainkra halványulóban lévő szokásokat is megőrzött a tevékeny-

ség. A szalmafeldolgozás régies munkaformáit, közösségi alkalmait főként a hagyományokat 

megtartó idős generáció gyakorolja. 

Nem lehet célom sem a polgári, sem a paraszti szalmakalap viselet történetének teljes 

európai áttekintése, de kultúrhistóriai szempontból mindenképpen érdemes egy-egy történeti 

epizód megemlítése, hiszen a nyugati iparfejlődési tendenciák, illetőleg a kor kihívásaira megle-

hetősen gyorsan reagáló divathullámok hatására változott a hazai szalmaipar helyzete is. Nem 

vitatható, hogy európai folyamatok befolyásolták az erdélyi nagyvárosok kultúráját is, így ez a 

kereskedők és nagyvállalatok révén valamelyest érintette a kalapkötő háziipart, nevezetesen a 

fonattípusok, kalapformák alakulását. Ettől elszigeteltebben fejlődött, jóval inkább az évszá-

zadokban gyökerező tradíció és életmód befolyásolta a vidéki népesség öltözetét, különösen a 

paraszti hétköznapi viselet rendjét. Mint említettem, ennek alakulása a meglehetősen szűken 

vett szaktudományi utalások miatt nehezen követhető, a jellemző régiók az általam ismert 

szórványos irodalmi adatok alapján ragadhatók csak meg.  

Az utolsó fejezetben rendszerezem a napjainkban tapasztalt folyamatokra irányuló megfi-

gyeléseimet. Mindenekelőtt a kőrispataki Szalmakalap Múzeum létrejötte, a közösségre gyako-

rolt hatása és mint intézményesített identitás-elem érdemel nagyobb figyelmet. Létrehozói és 

használói földrajzilag és társadalmilag is egymástól távol eső csoportok: kisebbségben élő őslako-

sok és idegenből érkező turisták. Az intézmény megszületésének körülményei és a használat mai 
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történetei kiválóan példázzák a hagyomány és a reprezentatív hagyomány fokozatos eltávolodá-

sát. Nem csupán a kulturális együtthatókra, de a gazdasági felemelkedés lehetséges példáira – 

melynek kulcsa egy tradicionális kis kézműipar – is tekintek ebben a fejezetben. 

Dolgozatom történeti és recens vizsgálatok alapján egyrészt rögzíti és feltárja az erdélyi 

szalmakötő háziipar 20. századi gyakorlatát, másrészt a következő kérdésekre igyekszik vála-

szolni: 

–  Miben ragadhatók meg a hagyományos szalmakötési, feldolgozási ismeret lokális el-

térései?

–  A vidéken a 20. század első felétől terjedő gépesítés hogyan befolyásolta a termelé-

kenységet, a szalmafeldolgozással foglalkozók társadalmának rétegzettségét és hatására mi 

módon különültek el a háziipari termelés keretei, gazdasági fokozatai? Befolyásolta-e ez a 

tényező a termékek skáláját, s vele együtt a szalmakalap viseletet?

–  Mi határozza meg egyes helyeken a háziipar fennmaradását, máshol milyen tényezők 

játszanak szerepet eltűnésében? 

–  Hogyan képes az Erdélyben szinte egyetlen gazdasági kiutat jelentő falusi turizmus-

ban egy eltűnőben lévő, hagyományos tudás új jelentőséget nyerni, miközben a kisebbségben 

élő közösségek számára egyre inkább szimbolikus értékeket  hordoz?

A témában végzett kutatásaimat 2007-ben zártam le, de a jövőben is folytatható továb-

bi terepmunkával, a szakirodalmak még tágabb megismerésével, tárgygyűjtéssel. A szalmakalap 

készítés múltjának kutatása, az általam megragadott táji jellegzetességeinek megfogalmazása, a 

szalmafeldolgozás eszközeinek, a készített termékek tárgyi vizsgálata, és a tevékenységet jel-

lemző szókészlet leírásával remélhetően sikerül dolgozatommal – korlátai ellenére is – hozzá-

járulni e viseleti elemünk előállítási módjairól, használatáról, jelenéről és a háziipar történetéről 

tudományszakunkban eddig alkotott képhez. 

1.2. Témaválasztás. Források, adatgyűjtés, módszerek

Kutatásomnak több szubjektív motivációja is van. Elsők között kell említenem, hogy egy 

büszke hajdúvárosban, Hajdúnánáson születtem és nőttem fel, ahol gyerekkoromtól hallottam: 

„Hajdúnánás az aranyszalma városa”. Úgy nőtt velem együtt ez a helyi közösségi önmeghatározás, 

hogy annak idején soha sem kételkedtem jelentésének igazában, nem kerestem valódi értelmét. 

Még szüleim, nagyszüleim sem segítettek az összefüggések keresésében, hiszen gyermekéveim 

alatt, az 1970-es években a szalma fogalma és világa, mondhatni, válságban volt. Más helyi értékek 

határozták meg ekkor a település kultúráját. Az „aranyszalma” a múlt- és a hagyománytisztelet 
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jegyében épp akkor kezdte élni reneszánszát, amikor már tudatosan kerestem városom régi arcát. 

A válasz végül, célzott kutatásaimmal önmagától megfogalmazódott, s ez a disszertáció is rögzíti.

A másik meghatározó tényező, hogy tanulmányaim miatt Szegedre kerülve a magyar-

országi és romániai politikai fordulatok éveiben magam is csatlakoztam az Erdély-járók egyre 

népesebb táborához. 1991 telén, egy véletlen találkozás folytán, a segesvári vasútállomáson 

megismerkedtem egy székelyföldi szalmakalap készítővel. A találkozás során kiderült, hallo-

másból ugyan, de jól ismeri szűkebb pátriámat. (Nehéz volna leírni és nem is vállalhatja e dol-

gozat, milyen elementáris erővel hatott, akkor és ott ennek a két, egymástól távol élő, ugyan egy 

nyelvet beszélő, de egymás kultúrájáról ekkor még mit sem tudó ember útjainak keresztezése). 

A kőrispatakiak ajkán majd egy évszázada élt a hajdúváros neve, amelyről csupán annyi ismere-

tük volt, hogy valamikor érkeztek onnan egyszerű asszonyok a Székelyföldre, Kőrispatakra és 

Bözödre is szalmafonást tanítani. Az egyre halványuló szájhagyomány emlékezete végleg meg-

határozta későbbi kutatásaim irányát. 

Kezdetben magánemberként kerestem fel új ismerőseimet. Pár év elteltével, már mint a 

szegedi egyetem néprajzszakos hallgatójának, tudatosan irányult figyelmem a kuriózumnak 

tetsző háziiparra.1 Szervezett gyűjtéseimet 1995-től datálhatom. 

Az nem volt prognosztizálható, hogy a legutóbbi évek politikai, gazdasági változásai nyo-

mán e háziipar – de általában véve a legtöbb kézműipar – milyen válságot él majd meg, hogy csak 

az élelmes, tudatos és előrelátó gondolkodás menthet át egy tradicionális tudást és értéket (mint 

a szalmakalap-készítés és viselet) egy egészen új gazdasági modell (a falusi turizmus) segítségé-

vel a 21. századba. Zászlóvivője ebben a kis közösségben éppen az személy volt, akivel egykor 

összehozott a sors, s aki mára egyéni és közösségi vívmányai révén közmegbecsülésnek örvend a 

kisebbségben élő székelyföldi magyarság körében. Ilymódon Kőrispatak mintaadó településsé 

válik a 20. század végére. Jelenkutatásom ennek a folyamatnak a leírására koncentrál: az egyének 

szerepére (hogyan épít múzeumot a szalmakalapnak egy háziiparosból lett vállalkozó), miközben 

az idős generáció ugyanott és ugyanakkor, a régi, hagyományos életmódjától alig elszakadva foly-

tatja a szalmakötést. Néhány háziiparos, elődeihez hasonlóan, piacokra, vásárokba hordja kész 

kalapjait. Példa nélkülinek ítélve a jelenséget: az egyénen keresztül a közösség megítélését, a há-

ziipari tevékenység szimbolikus értékké fejlődését – úgy éreztem, mindenképpen teret kell szen-

telnem a dolgozatban e társadalmi-kulturális jelenségnek is. 

Választásomat indokolja még, hogy a szalmakalap készítésével, leszámítva egy-egy telepü-

léshez köthető dokumentálást, nagyobb tájat is átfogóan aligha foglalkozott a néprajzkutatás,  

1    Ebben nagy segítségemre volt Juhász Antal tanszékvezető, aki a népi kisipar, háziipar kutatójaként 
kiváló útmutatásokat adott, melyeket ez úton is köszönök. Diplomamunkámat 1996-ban „A kőrispataki 
szalmafeldolgozás és társadalmi vonzatai címmel” nyújtottam be. Juhász Antal, és mostani témavezetőm, Paládi-
Kovács Attila szakmai pártfogásának eredményeként többször díjazták a témában született dolgozataimat. 
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dacára annak, hogy Erdély-szerte a hétköznapi viselet elengedhetetlen része volt, sőt, a szalma-

kalap a modernizáció ellenére még ma is tartja jellemző öltözeti funkciót.2 

Célkitűzéseimnek megfelelően, jelen munkámmal a szalmafeldolgozás azon ágának 

részletes ismertetésére vállalkozom, amelynek során a szalmaszálakból készült lapos fonat-

csíkokat használva varrnak férfi és női fejfedőket, illetve egynémely háztartási kelléket.3 Vizs-

gálataim nem terjednek ki a kötegekbe sodort szalma spirális technikát alkalmazó fonás-

módjaira.4 

Az 1995-től 2007-ig végzett terepmunka jelenti a dolgozat gerincét, az adhat ma-

gyarázatot az egyes fejezetek esetleg aránytalannak tetsző voltára. Ebben az időszakasz-

ban, egy három éves periódust kivéve, minden évben legalább egyszer, de előfordult hogy 

több alkalommal is a helyszínre utaztam. Tekintve a távolságot, egy hétnél csak hosszabb, 

legalább két hetes időszakot volt érdemes a gyűjtésre szánnom. Résztvevő megfigyelőként 

bekapcsolódtam a szalmakalap készítő családok mindennapjaiba, előfordult, hogy egyes 

munkafolyamatokba is. Vásárra kísértem az iparosokat a kész termékekkel, vagy segítet-

tem az otthon maradottaknak a háztartásban. Igyekeztem minél több szalmakalappal fog-

lalkozó családnál megfordulni, figyelni a generációk együttélését, a családon belüli munka-

megosztást, a paraszti és háziiparos életmód vegyülését, a családi tőke gyarapodásának 

módjait.5 Próbáltam a szalmafeldolgozás természeti periódusok szerint váltakozó szakait 

rendszeresen megfigyelni. A betakarodás utáni téli, csendesebb időszakban az emberre, a 

közösségi lényre, koncentrálni.6 

2    E tényeket mindenekelőtt, mint motivációt említem, s legnagyobb igyekezetem ellenére sem állítom, hogy e 
hiányt maradéktalanul sikerül betöltenem.

3    A szalmakötés válfajait a 2. fő fejezet fogalmi kereteinek taglalásakor különítem el, az eddigi kutatási 
eredmények figyelembe vételével. 

4    Habár, a paraszti, földművelő életformában mindennapos, a maga természetességében jelenlévő szalma 
igen csak meghatározó anyag az életmód számos területén, lakókörnyezettől az állattartáson át az 
árucikkek előállításáig. Éppen ez indokolná, hogy a szalmával, mint alapanyaggal átfogóan is foglalkozzon 
a szaktudomány. Erre még kutatásaim kezdetén felhívta figyelmemet Bellon Tibor, akinek meglátásai talán 
máig nem veszítettek érvényükből.   

5   Itt kell megemlékeznem arról a talán ide nem illő, de gyűjtéseimet még is meghatározó tényről, hogy nem 
könnyű terepet választottam, amikor a téma mellett döntöttem, hiszen minden egyes alkalommal ezernél több 
kilométert hagytam magam mögött. Nem mindig állt rendelkezésemre ideális úti eszköz, és az adatgyűjtéshez 
elengedhetetlenül szükséges technika. Ahogy teltek az évek, és mélyedtem el a témában, még több és több 
terepmunkára volt igény, de a nagy távolság leküzdésére – személyes sorsom alakulása miatt is – egyre kevesebb 
időm maradt. Ha újabb kérdések merültek fel bennem, egy újabb évet kellett várnom, hogy föltehessem 
azokat. Ennek ellenére, ha összeadom a helyszínen végzett kutatásaimat, hónapokat töltöttem falvaimban. 
Igyekeztem a szalmafeldolgozás minden, a természeti periódusok szerint változó szakaszait megfigyelni, 
rögzíteni, s a betakarodás utáni téli, csendesebb időszakban az emberre, a közösségi lényre, koncentrálni. A hely- 
színen töltött hosszú idők alatt természetszerű, hogy közvetlenebb kapcsolatok, barátságok szövődtek.

6    A helyszínen töltött hosszú idők alatt természetszerű, hogy közvetlenebb kapcsolatok, barátságok szövődtek. 
A „gyűjtő” és „adatközlő” között megváltozó viszony, a kutató identitását is befolyásolja, nem egyszer kellett 
megküzdenem „szerepemért”, hogy eredményes munkával térhessek haza. Nem kerülhetjük meg a tényt: 
nincs az a terepkutatás, amely függetleníthető lenne a szubjektív tényezőktől.
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A szalmakötésre, a kalapkészítés gyakorlatára és értékesítésére koncentráló vizsgá-

latokat több faluban, párhuzamosan végeztem. Az azonos ökológiai és néprajzi tájba (Szé-

kelyföld, „Belső-Székelyföld”) illeszkedő falvak munkamódszerei megegyezők, így az elem-

zések során ezeket mozaikszerűen, párhuzamosan említem. Ezzel a módszerrel lehetőség 

nyílik az eltérő táji szakterminusok megkülönböztetésére és kiemelésére. Az élőszavas 

gyűjtések alkalmával fontos szerepet tulajdonítottam az életpálya történetek elbeszélései-

nek (oral history), amelyekből számos információt nyertem az életmódra, társadalmi, kul-

turális együtthatókra vonatkozóan is. A lebilincselő nyelvezetű, archaikus nyelvi elemeket, 

fordulatokat őrző interjúrészletekből sokat idézek. Ezek az esztétikai minőségű szóbeli 

megnyilatkozások visznek közelebb a tárgyunkhoz és a tájhoz, akkor is, ha a gyűjtés célja 

nem is önmagában ezek rögzítése. 

A felhasznált képek, rajzok, mellékletek egy része archív anyag, a történeti adatok 

illusztrálására, melyek a szalmakalap régi viseletére és a háziipar évszázados múltjára hív-

ják fel a figyelmet, másrészt a terepmunka során készített saját felvételeim. A képi doku-

mentumok gazdag „mellékletét” nélkülözhetetlennek tartom az eszközök, gyakorlat és 

életmód szorosabb megismertetésében. Éppen ezért viszonylag tág teret szentelek disszer-

tációmban a vizuális megjelenítésnek.

Az egyszerre több településen végzett terepmunka során rögzített képi és élőszavas 

dokumentáció (recens vizsgálatok) mellett fontos szempont volt számomra, hogy más lé-

nyeges, ipar- és gazdaságtörténeti, statisztikai adatforrásokra is támaszkodjam. A jelensé-

get történeti folyamatainak ábrázolásához összegyűjtöttem a szalmakötő háziiparra vonat-

kozó közgazdasági helyzetjelentéseket, statisztikai adatokat, a néprajzi szakirodalomban 

elérhető anyagot. Áttekintettem a Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményét (EA) és fotótá-

rát, a debreceni Déri Múzeum adattárát, tárgygyűjteményét. A vonatkozó dokumentumok 

és tárgyi emlékek felkutatása végett eljutottam a Székelyföld múzeumaiba, Székelyudvarhelyre 

(Haáz Rezső Múzeum), Csíkszeredába (Csíki Székely Múzeum), Sepsiszentgyörgyre (Szé-

kely Nemzeti Múzeum), mindenekelőtt a számomra legértékesebb adatokkal kecsegtető 

székelykeresztúri múzeumba (legújabb nevén: Molnár István Városi Múzeum). Utóbbi in-

tézmény tágabb gyűjtőköre többek között a történelmi Udvarhelyszék Keresztúri járásának 

falvai. Molnár István kutatásai révén ennek a muzeális intézménynek tárgyi- és képi archí-

vumába kerültek be tárgyunk legjellemzőbb termékei és eszközei és képanyaga, elsősorban 

Kőrispatakról. A vidék néprajzi feltárójának kutatási eredményeit a szakirodalmi előzmé-

nyek tárgyalásánál részletezem.
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Tárgyunkra vonatkozóan kevesebb, a falusi szellemi, társadalmi élet alakulására, válto-

zásaira több adattal szolgálhatnak az egyházközségi levéltárak iratai.7 Értékesebb leletekre buk-

kantam a Magyar Országos Levéltár gazdasági minisztériumok iratanyagaiban, főként a dualiz-

mus kora háziipari felméréseit, fejlesztési törekvéseit kutatva. 

Hasznos információkat hordoznak a Magyar Néprajzi Atlasz erdélyi tájakra vonatkozó 

kérdőíveinek a Néprajzi Kutatóintézetben archivált gyűjtőfüzetei. A viseletre vonatkozóan fon-

tos kiegészítésekre adtak lehetőséget.  A múzeumi, intézményi adattárakba be nem került kéz-

iratos helytörténeti munkák, mint ismeretes, kiváló forrásai a kutatásoknak, s ezekből is jó né-

hány állt rendelkezésemre.8 

A tárgyra vonatkozó publikált anyag keresése közben egyre világosabbá vált szá-

momra, hogy a háziipar a statisztikai, ipartörténeti kutatók szemében marginális terület. 

Sokszor csak általánosságban szólnak a témáról, vagy nagyon szembetűnő, reprezentatív 

értékű táji tevékenységről tesznek említést (felvidéki faipar, kalotaszegi hímző háziipar, 

csíki, háromszéki székely szőttesek, stb.) Hogy ipartörténet-író elődeink alig tulajdonítot-

tak az ágazatnak nagyobb jelentőséget, ennek okai minden bizonnyal a termelés sajátos 

kereteiben keresendők. Nehezen kimutatható, példának okáért jövedelmezősége. Tekintve 

az ágazat jellegét, a portékák értékesítésének szűkebb körét, az ebből származó bevétel jó 

része a magánszférában maradt. Az egyes háziiparokra nem, vagy csak ritkán vetették ki a 

kézműves mesterségekre vonatkoztatott adónemeket,9 így a gazdaságtörténeti adattárak-

ban, nemzetgazdasági elemzésekben, hivatalos jelentésekben többnyire felületesen hallat-

nak magukról. 

Az egész országot érintő statisztikai munkákból10 kiszűrhető adatok mellett történe-

tileg bár értékes, de a háziipar kutatói számára csupán jelzésértékű adalékokkal szolgálnak a 

19–20. század fordulójáról való országismertetők,11 tájleírások12, ezek főként mint táji specifi-

kumokról tudósítanak egy-egy jellemző tevékenység említésével. Erdély egyes tájainak 

7    Például a Kőrispataki Református Eklézsia archív anyaga a 18. század második felére is visszamutat. Az egyéb 
iránt roppant értékes irattár csak itt-ott villantott fel az életmódra vonatkozó, a témában használható adatot. 
(De a határperek kéziratos anyaga kiváló adalékokat nyújt a határnevek kutatásához, a korai földközösség, 
határhasználat kérdéseihez, amelynek elemzésére nem vállalkozhat e dolgozat, de egy későbbi alkalommal 
érdemes volna a témával foglalkozni.) Ugyanez mondható el a Csíkszeredai Állami Levéltárban végzett 
kutatásaim eredményéről, ahol többségében a beszolgáltatás és a szocialista korszak anyagai kerültek elém, s 
nyelvi hiányosságok miatt több nehézségbe is ütköztem.

8    Pl.: Fülöp Lajos: Hajdúnánás szalmafeldolgozó háziiparának története (kézirat, 1969), Ötvös Róza: 
Hajdúnánás és a szalmaipar története (Kézirat, 1965), Kutasi Mihály: A szalma háziipari feldolgozása 
Kőrispatakon (Kézirat, 1972).

9   Az iparügyi törvények háziiparra kiterjesztéséről bővebben ld. Domonkos O. 1991. 21. 
10   Fényes E. 1842., Jekelfalussy J. 1885a, Földes B. 1885a, 1885b
11   Borovszky S. 1901. , é. n.
12   Orbán B. 1868-1873.
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közgazdasági, közművelődési helyzetjelentései viszonylag többet mondanak az adott térség 

háziiparáról és az életmódban betöltött jelentőségéről.13

A céhek feloszlatása után a kereskedelem és ipar előmozdítását szolgáló újabb intézmények, 

a területi alapon szerveződő kereskedelmi és iparkamarák nagyobb figyelemmel tekintenek a képesítés 

nélküli, engedélyhez nem kötött iparokra is. Regisztrálják, felmérik az adott vidékekre, településekre 

jellemző fontosabb foglalkozásokat, így az egyes jegyzőkönyvek, ill. a kötelezően kiadott, bár sokszor 

nehezen hozzáférhető évi jelentések számunkra fontos adatokat foglalnak magukban.  

A források áttekintésekor feltétlenül meg kell emlékezni egyes mezőgazdasági, ipari 

szaklapokról14, társadalmi, közéleti hetilapokról, 15 amelyek hasábjain a téma szempontjából igen 

értékes adatok olvashatók.16 Néhány technológiai eljárást megörökítő szakkönyvben is máshol 

fel nem merülő, gyakorlati kérdéssel találkoztam.17 

Az ipartörténeti, és a fentebb vázolt hírlapi irodalmi forrástípusok mindegyikére jellemző, 

hogy a háziipar fellendítését szorgalmazó állami intézkedések évtizedei (az 1870-es évektől kez-

dődően), majd pedig a háziipart felfedező nagy kiállítások hatására egyre sűrűbben jelentkeznek 

elméleti, elemző, tényfeltáró munkák,18 vagy romantikus, olykor feltűnően idealisztikus,19 máskor 

a népszerűsítés célzatával jelentkező20 publicisztikák. Mégis, a sajtóorgánumok hasábjaiból fel-

színre kerülő anyag értéke megsokszorozódik a fentebb vázolt körülmények ismeretében.

1.3. A terepmunka tágabb helyszíne

A szalmakalap készítés és viselet, akár a magyarságról, akár a beékelődő románságról 

beszélünk, elterjedtségében lefedi szinte egész Erdély nagyobb tájait Máramarostól Kalotasze-

gig, Mezőségtől a Kis-Küküllő vidékéig, a „Belső Székelyföldtől”21 a Barcaságig. Az általam  

13   A századfordulón megjelenő vármegyei közgazdasági kismonográfiák sorozata: Kozma F. 1879, T. Nagy I. 
1902., Barabás E., 1904.

14  Háziipar Lapja (1877–1879), Magyar Háziipar (1910)
15  Székely Néplap, Máramaros, Alföldi Hírlap, Falvak Dolgozó Népe, hogy csak a legjellemzőbbeket említsem. 
16    Érdekes leírásokra bukkanhatunk pl. kalapnak való szalma termesztési, feldolgozási tudnivalóiról. A 19. 

század végi honi képes magazinok többször visszatérnek, többek között a hajdúnánásiak szembetűnő 
foglalatosságára ([Bocskai Papp L.] 1860. 92.; 223.). A Vasárnapi Újság publicistái egész sorozatot 
szentelnek a szalmakalap készítő alföldi közösségnek (VÚ 1860. VII. 36. 39., Szalmafonás… 1868c )

17   Dezső I. é.n., Nagy S. 1940. Dezső István, könyvét Vakáry József és Lőrinczy Sándor kalaposmesterek 
kéziratai alapján szerkesztette.  

18  Ráth K., 1868a, 1868b
19   Vasárnapi Újság, 1860. XV. 7.
20  Alföldi Hírlap, 1868. 29. 
21   Orbán Balázs hatkötetes, szülőföldjét leíró munkájában már használja a történelmi Székelyföld 

„belső” és „külső” elkülönítését. „Belső-Székelyföld”-nek tekintette Udvarhely-, Csík- és Háromszéket, 
„Külső Székelyföld”-nek Maros- és Aranyosszéket. Orbán B. 1868–1873. Disszertációmban a 
Székelyudvarhelyen élő kutató legújabb tájfogalmát veszem figyelembe.
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ismert néprajzi és más tudományszakú, 19–20. századi irodalmi, történeti források viseleti és 

háziipari dokumentumai alapján földrajzilag ugyan „bejárom” Erdély nagy részét, saját gyűjtése-

im elsősorban a mai értelemben vett Székelyföld vidékére koncentrálnak, ahol jó évtizede, ki-

sebb-nagyobb megszakításokkal végeztem megfigyeléseimet. 

A Székelyföld (lat. Terra Siculorum) a Kárpát-medence délkeletei sarkában terül 

el, a Keleti-Kárpátok vonulatainál. A történelmi Székelyföld az 1876–77-es megyerende-

zés előtt Udvarhelyszék, Csíkszék, Marosszék, Háromszék – és a tőlük földrajzilag kissé 

elkülönülő Aranyosszék – önálló közigazgatási egységeket foglalta magában. Erdély több 

területi, közigazgatási átszervezése után a Székelyföldön belüli kisebb régióknak, kistája-

inak gyakran módosult egymáshoz viszonyított helyzete. 1876 után a régi Udvarhelyszék 

(mint anyaszék), Keresztúr- és Bardócfiúszékekkel egyetemben Udvarhely vármegyévé 

alakult.22 A legnagyobb részt magyar lakosú megye központja ekkor Székelyudvarhely. 

Trianon (1920) után Erdéllyel együtt Romániához kerül. 1940–1944 között ismét Ma-

gyarország része. A második bécsi döntés következményeként meghúzott új határok Ud-

varhely megye dél-nyugati pereméről több községet leválasztottak. Romániában maradt 

többek között Magyarzsákod,23 Székelyszenterzsébet is. A meglehetősen rövid, de az 

egyéni és történelmi emlékezet szerint meghatározó „magyar idő” után újra visszaállt a 

korábbi helyzet, amelyet az 1952-ben etnikai alapon szerveződő Magyar Autonóm Tar-

tomány24 felállítása tör meg. Az akkor 80%-ban magyar lakosú tartomány központja Ma-

rosvásárhely. Az akkori új román közigazgatási átszervezéssel a tartományból Hargita és 

Maros megye lett.25 

Vofkori László Erdély társadalom-, és gazdaságföldrajzának élő kutatója és kiváló is-

merője a mai értelemben vett Székelyföld területi határvonalait egy egyenlő szárú háromszög-

höz hasonlítja, melynek alapja északon Maros megyében, csúcsa Kovászna megye déli részén 

van. Észak-déli tengelye Borszék és Kökös között húzódik (168 km), kelet-nyugati tengelye 

Mezőbánd és Gyimesközéplok között (126 km).26 Jelenlegi határain kívül esik a történeti Szé-

kelyföld Aranyosszéke. Ma három, többségében magyarok-lakta megye alkotja: Hargita, 

Kovászna és Maros. 

Történetileg meglehet, határozottabb mezsgyék közé vonul, gazdasági, kereskedelmi, de 

főként kulturális kapcsolatai messze túlmutatnak mai határain. Az ezredvég Székelyföldje erős 

22    Csíkszék változatlanul Csík vármegye, Háromszék csekély kiegészítéssel Háromszék vármegye lett. A régi 
Marosszéket Maros-Torda, Aranyosszéket pedig Torda-Aranyos vármegyék vonták körükbe.

23   A település a kutatásaimban érintett.
24   1961-től Maros-Magyar Autonóm Tartomány
25    Vofkori L. 1996. 81. Vö.: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása (Budapest, 

1978. 175-176.)
26   Vofkori L. 2007. 9.
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önszerveződő történeti hagyományaival, a tömbmagyarságot megtartva vált a transzilvanizmus 

egyik meghatározó elágazásává. A lokális kultúrákat megőrizni képes etnikai egység ugyan-

akkor egy más megközelítésben is vezető helyet foglal el. Gazdaságilag ma Erdély egyik köz-

ponti régiója.27 Az 1989–1990-es változások után egy sajátos, egész Erdély, s benne a Szé-

kelyföld területét is érintő gazdaságtörténeti és kultúrföldrajzi korszak vette kezdetét.28 A táj 

legújabb felfogása, különösen az utolsó fejezetekben, a jelenkori állapotok megrajzolása so-

rán érvényesül. 

Kutatópontjaim mindegyike azonos kultúrtörténeti, néprajzi tájnak, a Székelyföld-

nek a része, mai értelemében is. Az egyes falvak történetileg változó közigazgatási pozícióit 

egy másik fejezetben részletezem, amikor kitérek az egyes települések földrajzi környezetére, 

kistáji szerepére, a népesség változására, ezzel együtt érintem az életmód kérdéseit. 

Egyedül a mezőségi Szék község képez kivételt, ahol rövid, mindössze egy alkalom-

mal végzett terepmunkám során a különleges viselet részeként használatos férfi fejfedőre, 

a szíki kalapra, és a közelmúltig általánosan haszonnövényként, ma már lényegében csak 

kalapszalma céljára, termesztett alakorra irányultak kérdéseim. 

1.4. Kutatástörténet, szakirodalmi előzmények

A paraszti életmód számos területén kap jelentőséget a gabona szárának haszno-

sítása. A gabonatermesztés jelentős mennyiségben keletkező melléktermékének sokolda-

lú felhasználását néprajzi lexikonunk tucatnyi, szalmával kapcsolatos címszava is jelzi. 29  

Mielőtt áttekinteném a szalmakötés néprajzi kutatásának előképeit, indokoltnak 

tartom, hogy ha nem is a maga teljességében, de foglalkozzam annak a termelési formá-

nak a kutatástörténetével is, amelybe a szalmafeldolgozók tevékenysége jellegénél fogva 

illeszkedik. Annál is inkább, mert, ahogy a második fejezetből majd kitetszik, a háziipari 

termelés történeti vonatkozásai többször is érintik a szalmafeldolgozó, kalapkötő házi-

ipar területét.

27   Uo.
28    A társadalmi térfolyamatok mozgását az Európához történő csatlakozás tovább erősíti, mely egyre több 

kortárs, gazdaságföldrajzi, társadalomelméleti elemzésre, vitára ad okot. 
29    Szalmaágy, szalmafejel, szalmafonás, szalmakalap, szalmakarám, szalmakötés, szalmapárna, szalmatakaró, 

szalmatető, szalmazsák.  Magyar Néprajzi Lexikon 4. 1981. 540–544. A gabonaszalma nélkülözhetetlen 
a fában szegény vidékeken, pl. Mezőségen náddal, de főként szalmával tüzeltek és ezzel sütöttek nyáron. 
Takács P. 2006. 77. A sokoldalú felhasználásra tucatnyi példát lehetne még említeni.
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1.4.1. A háziipar, mint sajátos termelési keret néprajzi, ipartörténeti feltárói 

Az egyes korszakok más-más módon ítélték meg a háziipari termelési mód jelentőségét. 

Hol a termelési jelleg és a jövedelmezőség, hol pedig a házilag készült tárgyak használati, vagy 

esztétikai értéke keltette fel az érdeklődést. Az előbbi kérdés elsősorban az ipartörténet íróit, 

gazdasági helyzetelemzőket foglalkoztatta, utóbbiak a népművészet, az alkotási folyamatok 

megismerőit vonzották.  

Magyarország világkiállítási részvételének vizsgálata, de a hazai iparmű és vegyes tárla-

tok akár technika-, ipar-és gazdaságtörténeti, akár építészet- és művészettörténeti szempont-

ból alig feldolgozott.30 A kézműipar kutatói rendszeresen nyúlnak a külföldi és hazai nagy kiál-

lítások katalógusaihoz, az eseményekről szóló hírlapi tudósításokhoz, mint forráshoz, legtöb-

ben a néprajz tudománytörténete írása, a népművészet története, ill. a viseletkutatások kapcsán 

foglalkoztak a jelesebb hazai tárlatokkal.31 Az 1867-es párizsi világkiállítást követően Rómer 

Flóris hívja fel a figyelmet a háziipar behatóbb ismeretének szükségességére. Az áttekintés tel-

jességére való igényét az 1873-as bécsi világkiállítás kapcsán fejezi ki32 A feladat, amelynek leg-

főbb mozgatója a nemzeti stílus, a népi művészet pontosabb megfogalmazása, az 1885-ös bu-

dapesti kiállítás jól megfogható programja lesz, melybe több hazai művészet-, és műveltségku-

tató bekapcsolódik.33 

Továbbra is a kiállítások mentén haladva említendő Ráth Károly és Kovács Gyula 

közgazdasági szakértők neve, akik a millennium idején, felkérésre, elkészítették a háziipar 

minden ágára kiterjedő felmérésüket. Eredményeik az ezredéves kiállítás monumentális, 

közgazdasági és közművelődési állapotleírással is kiegészített, nyolc kötetes könyvében ol-

vashatók. 

30    A téma építészettörténeti kutatásának eredményeit egy a közelmúltban megjelent tanulmánykötete 
tartalmazza (Pavilon – Építészet a 19–20. században a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből), 
melyben Lővei Pál írása foglalja össze a hazai építészeti megjelenést a világkiállításokon. Lővei P. 2001. Egy 
évtizeddel korábban látott napvilágot a magyar részvétel általános kérdéseivel foglalkozó kis monográfia: 
Diószegi György – Gáti József, A látnivaló temérdek – Magyarország szerepe a kiállítások történetében 
címmel (1992), ill. a hazai tárlatokkal foglalkozó publikáció, „A magyar kiállítások és vásárok 150 éve” 
(1992), Kapalyag Imre szerkesztésében.

31    A teljesség igénye nélkül a következőket említhetjük meg: Kresz Mária: A magyar népművészet felfedezése. 
Ethn. LXXIX. 1968. 1–36., Fejős Zoltán: Népművészeti divat a múlt század végén és a századelőn. In: 
Népi kultúra és nemzettudat, 143–158 (Hofer Tamás szerk.) 1991., Domonkos O. 1991.

32    Rómer Flóris 1875-ben megjelent Die nationale Haus-industrie auf der Wiener Weltausstellung 1873 cikkét 
Kresz Mária fordította magyarra. Kresz M. 1973.

33    Az eredmények többek között: Huszka József: A magyar díszítő styl. Budapest, 1885, vagy Ipolyi Arnold 
beszéde a Magyar Ipartörténeti Társulat 1877. évi vándorgyűlésén, melynek témája az addig elhanyagolt 
területként számon tartott ipartörténet volt. Ennek kapcsán beszél a háziipar szükséges kutatásáról Ipolyi 
Arnold: A magyar iparélet történeti fejlődése. In: Rottler Ferenc (szerk.): Egyház, műveltség, történetírás. 
1981. 120–148.
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Programjuk máig nélkülözhetetlen eredménye a Magyar háziipar törzskönyve, mely sta-

tisztikai adataival az addigi legteljesebb képet nyújtja a magyar nyelvterület háziiparáról.34 Soha 

addig nem született a témát ilyen részleteiben összefoglaló mű. Bevezetésében Ráth Károly 

átfogó képet fest a hazai háziipar jellegéről, nemzetgazdasági értékeiről.35 Elsőként hívja fel a 

figyelmet a közönséges használati, ill. a fényűzési, nemzeties jellegű tárgyak készítői és haszná-

lói közötti éles eltérésekre.36 Tőle olvashatók korának háziipart célzó fejlesztési törekvései, ered-

ményei, intézményei. Németes műveltsége révén behatóbban foglalkozik a háziipar kérdéseivel. 

Európai tanulmányútjai során az iparkiállítások szervezése körül szerez tapasztalatokat, össze-

veti és értékeli a háziipar hazai reprezentációit, a külföldivel. Az ágazat itthoni kezelésében re-

formokat, programokat fogalmaz meg.37  

Szerzőtársa Kovács Gyula, a közgazdaság elismert szakírója, aki tulajdonképpen ha-

talmas gyűjtőmunkával, – a hivatalos adattárak, iparkamarai jelentések figyelembe vételével, 

kellő helyszíni tapasztalattal is megalapozva – összeállította az ötvenhárom vármegyét átfogó 

háziipari adattárat. A közigazgatási egységeket tekintő tüzetes munkában kapunk képet arról, 

hogy az egyes területeken, községekben mely háziipari ág honos. Adatai szerint a következő 

iparágakkal foglalkoznak hazánkban: faipar, vessző-, cirok-, sás- (gyékény-), szalmafonás, 

agyag-, bőr-, szövő-, taplóipar, bádogos- és drótosipar. Felmérése kiterjed a háziipart űző mun-

kások (családok) számára, az áruk mennyiségére és a termelés értékösszegére, s végül megneve-

zi az egyes ágak termékeit. Tájékoztat a háziipar intézményeiről és a kereskedők terjesztő, köz-

vetítő szerepéről. Az adattár végül a technikai kérdések tárgyalása után a háziipari cikkek készí-

tőinek számát jegyzi a termékek megnevezésével, az évi termelés mennyisége és ezek piaci  

34    A törzskönyvet részint hivatalos adatok, részben a kereskedelmi és iparkamarák jelentései, részben 
magángyűjtés adatai alapján Kovács Gyula készítette 1898-ban. Benne: „Jelentékenyebb szalmafonást 
űznek keresetre: Henczidán, Hajdúnánáson, Dorog, Böszörményben több millió kalapot fonnak és 
varrnak szalmából. A nánási kalapgyár egymaga 380 varrógépen dolgozó háziiparost foglalkoztat.” 
Forrásai bizonyára nem szolgáltak minden területre vonatkozóan kimerítő adatokkal. Ezt bizonyítja 
a szalmafonás fejezet is, hiszen más felméréseknek ellentmondva nem említi pl. Kőrispatakot, ahol 
köztudottan Bözöddel azonos, számos említett faluval szemben pedig jóval jelentékenyebb mértékű volt 
a szalmakalaposság. A törzskönyv összeállítójának erről a vidékről semmilyen, a háziipart űző családok 
számára, az évi termelés mennyiségére és piaci értékére vonatkozó adatot nem szolgáltattak. Kovács Gy. 
321., 352. 

35    Ráth Károly (Szeged, 1838 – Budapest, 1902) neve gyakran föltűnik az irodalmakban. A tevékeny férfi 
neve megérdemel pár szót. Ráth Károly nem csak a háziipart felkaroló hazai úttörőként ismert. Figyelemre 
méltó, hogy egyik tulajdonosa is a Micsei Rudolf és Ráth Károly közös szalmaipari vállalatnak, mely 1862-
ben alakult Budapesten. Később „Micsei és Társa”, „Micsei és Ráth” néven szerepelnek. Az 1867-es párizsi 
kiállításon tűnnek ki először termékeikkel. Érintettként sokat hallatott a szalmakötők népes társadalmáról. 
Reményteli küzdelmet vívott a kalapfonás elterjesztéséért, szélesebb kereskedelméért, versenyképességéért. 
Programadó publicisztikáira (Ráth K. 1860, 1868a, 1868b) később is hivatkozom.  A háziipari cikkeket 
gyűjtő és forgalmazó Kereskedelmi Múzeum igazgatójaként (1893-tól) számos szalmafonat típust és készárut 
beszerzett, melyeket az intézmény kötelékében tárlatokra is eljuttatott. 1897-ben a brüsszeli nemzetközi 
kiállításon érmet nyer a Kereskedelmi Múzeum gyűjteményének háziipari cikkeivel. MOL K168 79/99

36   Ráth K. 1898. 299.
37   Ráth K. 1881.
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értékének leírásával. A törzskönyv nélkülözhetetlen mű a téma kutatói számára, nem csak szem-

léletes adatai miatt, hanem mint az ipari termelés e sajátos keretének szakszerű áttekintése.38 

Az anyagi műveltséggel foglalkozó etnográfus elődök első nagyobb szintézisében 

(Magyarság néprajza I., II. kötetei) Bátky Zsigmond a Mesterkedés c. fejezetben különíti el 

az ipar fejlődésének alapfokozatait (négy alaptípust), amelyek a falusi társadalomban többé- 

kevésbé föllelhetők.39 Summás megállapításait a későbbi kézműipari kutatások is hasonló-

képp követik.  

A téma iránti érdeklődés csak az 1970-es években lesz élénkebb, amikor Domonkos 

Ottó az önellátás kérdéseit boncolgatva a parasztság anyagi kultúrájában a kézműipar arányaira 

keresi a választ.40 A Magyar Néprajz kézművesiparral foglalkozó önálló kötetének főszerkesztő-

je, több évtizedes előkészítő munka gyümölcséről szól a monografikus mű születése kapcsán, 

amelyhez a Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Kézművesipartörténeti Munkabizottsá-

ga korábbi, rendszeres kutatóprogramjával, tudományos üléseivel nagyban hozzájárult.41 Ered-

ményeikre itt most nem utalhatok részletesen. Helyette szólnom kell Domonkos Ottó nagy-

szabású forrásfeltáró munkájáról, mely a hazai háziiparosokra, a falusi ún. specialistákra, mező-

városi kézműiparosokra vonatkozó gazdag történeti, etnológiai irodalmat áttekinti.42 

A Kézművesség c. kötet43 módszertani indíttatású összegzésében elsőként ad átfogó ké-

pet a kézműipar felismert és jelentős formája, a háziipari termelés alakulásáról, intézményeiről, 

törvényi szabályozásáról, áttekintve az egyes táji megosztásokat, közösségi szakosodást, az ága-

zatokra vonatkozó szakirodalmi előképeket.44 Irányadó az általa vázolt lelőhely és forrásanyag 

a háziipar történeti-néprajzi kutatásában. 

Szolnoky Lajos a kendermunka legavatottabb ismerője a házi munka, és más kézmű-

ipari kutatásainak tapasztalatai alapján a legjellemzőbb kritériumok alapján ragadja meg az 

ipari termelés alaptípusait lexikon szócikkeiben.45

Gertraud Liesenfeld osztrák néprajzkutató a felső-ausztriai Viechtau környezetében 

nagy múltú háziiparának tudományos feldolgozása során fontos megállapításokat tesz a tevé-

kenység változó, átmeneti kategóriáit illetően. Tapasztalatait elméleti bevezetőjében összegzi, 

ebben számba veszi kortárs etnológusok, szociológusok témáról alkotott felfogásait. Eredmé-

nyei rendkívül értékesek és megfontolandók a kézműipari termelőtevékenységek szintjeinek, 

jellegének megrajzolásakor 

38   Kovács Gy. 1898.
39   Bátky Zs. 1933. 305.
40   Domonkos O. 1974.
41   Domonkos O. 1992. 11.
42   Uo. 115–118.
43   Domonkos O. szerk.: Magyar Néprajz III. 1991.
44   Domonkos O. 1991. 19–29.
45   Szolnoky L. 1979. 505.



– 17 –

A háziipar általános, ipartörténeti ismeretén túl tudományszakunk főként az egyes ágak 

(agyagipar, famegmunkálás, szálas anyagok feldolgozása, kendermunka, stb.) néprajzi vonatko-

zásainak megismerésére helyezi a hangsúlyt. 

Kós Károlynak a munkaeszköz, a háztartás tárgyainak készítése, a használat és ha-

gyomány összefüggéseiben végzett vizsgálatai a tárgy szempontjából is fontos következteté-

sekkel bírnak. A munka néprajzáról szóló tudományos írásai kiváló elemzések az erdélyi „táji 

munkamegosztás”,46 a paraszti szakosodott mesterkedések,47 a természeti környezet, hagyo-

mány és az ismeretek kölcsönös egymásra hatása kérdésekben. Bukarestben kiadott, közis-

mert tanulmánykötetei (Tájak, falvak, hagyományok, 1976; Eszköz, munka, néphagyomány, 

1980) a házi munka, háziipar eszközvilágát tárgyalják, pontos képet nyújt a tárgykészítés 

technológiai vonatkozásairól, miközben nem feledkezik meg a velük foglalkozó ember élet-

módjáról, vagy a házi keretek között piacra készített termékek értékesítési módjáról, a tár-

gyak esztétikájáról sem.48 Etnográfiai nézeteit mindvégig irányadónak tekintem a szalmakö-

tés hasonló kérdéseinek vizsgálata során.

 

1.4.2. A szalmakalap-készítés néprajzi megörökítői. 

            Nyersanyag és technológia a szakirodalomban 

A szalmakalap készítés alapja a fonatok anyagát képező gabona termesztése. A hagyo-

mányos gazdálkodás évszakonként változó munkálataiba szervesen illeszkedik a nyersanyag 

előállítása, majd pedig a szalma előkészítése, gondosan ügyelve a létfenntartáshoz szükséges 

tavaszi, nyári, őszi munkák rangsorolására. A termesztett gabonafélék közül kalapszalmának a 

kalásztalan búzát (kopaszbúza, vagy tarbúza) és az alacsonyabb rendűnek tekintett kultúrnö-

vényt, az alakort részesítették előnyben. A növények termesztési tulajdonságairól, jellemzőiről 

és felhasználási módjairól az agrártörténeti, botanikai szakmunkák49 mellett Rapaics Raymund 

biológus, botanikus kiváló növényföldrajzi kutatásaiból, s a táplálékul szolgáló növények kul-

túrtörténetét összefoglaló munkáiból nyerhetők értékes adatok.50 

46    A fogalmat Andrásfalv Bertalan egyik figyelemfelkeltő munkája nyomán használom, amelyben arra hoz 
példákat, hogy az egyes községek, népcsoportok különböző készítményeikkel hogyan kapnak sajátos helyet 
a táji munkamegosztásban. Andrásfalvy B. 1978. Következtetéseiről a későbbiek folyamán is szó lesz.

47   Kós Károly fogalomhasználata.
48    Ezt a szemléletet örökíti tovább Kós Károly a szerkesztésében megjelenő, kizárólag erdélyi területeket érintő 

népéletet, néphagyományt feltáró tanulmánykötetek. (Népismereti Dolgozatok 1976, 1978, 1980, 1981, 
1983, Bukarest) A sorozat egyes tanulmányai a letűnt, vagy még ma is élő háziipar ágakba  is bepillantást 
engednek. 

49    Közülük megemlítendő: Stephens H. 1855., Vörös S. 1879., Farkas M. 1892., továbbá Tormay B. 
1900., mely munka a búzát és a búzához hasonló termények értékét veszi számba.

50   Rapaics R. 1934., 1943.
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Jóllehet, a 19. századi mezőgazdasági irodalom hihetetlenül gazdag tárházából számos 

forrást említhetnék még, de dolgozatomban a növényismereti jellemzők kimerítő ismertetése 

helyett inkább az erdélyi (Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) termesztésére vonatkozó lokali-

zálható történeti adatokat és a jelenkori elterjedés, visszaszorulás tanulságait emelem ki. Az 

előbbire kínálkoznak az a székely székek 1820-as úrbérrendezési kísérlet során keletkezett fel-

mérései, melyek kitérnek a gazdálkodás, határhasználat, életmód kérdéseire. A levéltári doku-

mentumokat Takács Péter rendezte sajtó alá, s a Források Erdély Történetéhez c. sorozat része-

ként láttak napvilágot.51 Az erdélyi termesztést illetően még korábbi regionális adatokat hoznak 

az Erdélyi Szótörténeti Tár52 ide vonatkozó szócikkei.  A gabonatermesztés néprajzának hazai 

monográfusa (Balassa Iván) és nagyra becsült népismeret kutatók (Győrffy István, Gunda 

Béla, Bátky Zsigmond) röviden, de megemlékeznek az alakor életmódban  elhalványuló sze-

repéről.53  Kós Károly épp ellenkezőleg, még a 20. században is viszonylag élénk termeléséről 

számol be.54 Al. Borza román botanikus kutatásai nyomán vizsgálták erdélyi elterjedtségét 

Péntek János és Szabó (T. E.) Attila.55 

A szalmakalap készítés múltjára vonatkozóan kevés adatunk van.56 Hazai elterjedéséről 

a nép ajkán élő folklorizálódott szövegemlékek mesélnek, melyeket gyakran idéznek a lokális 

példákat lejegyző etnográfusok, helytörténészek.57 

A fűzvessző és gyékény mellett a szalma kötése is archaikus fonástechnikákat őriz. 

Technika, nyersanyag, funkció és forma szempontjából végezte el Csalog Zsolt a népi fonás-

technikák rendszerezését.58 Az első olvasásra bonyolultnak tetsző megközelítés végül logikus 

tipológiai sort mutat, melyre a későbbiek folyamán még utalok.

Ahogy az elterjedés kérdésére vonatkozóan, úgy a szalmakalap készítés gyakorlatát, 

használatát tárgyaló szaktudományi előzményekben sem bővelkedünk. 

Legutóbb, a magyar néprajz monografikus sorozatának kézművességgel foglalkozó kö-

tetében Juhász Antal, a vessző, gyékény és más szálas anyagok feldolgozásával párhuzamosan, 

behatóan foglalkozik a szalmakötés két alapvető típusával.59 Említést tesz a szalmakalaposság 

táji megoszlásáról, fölidézi a vonatkozó szakirodalmakat. Ezeket újra áttekintem és igyekszem 

erdélyi, régi és újabb néprajzi tanulmányokkal bővíteni a sort.

51   A „parasztvallomások” sorozatot lásd: Takács P. 2001a, 2001b, 2002, 2006.
52   Szabó T. A. 1966.
53    Balassa I. 1990., Győrffy I. é.n., Bátky Zs. 1918, Gunda Béla: Borza, Al. 1945. tanulmányának 

recenziója. Ethn. LVIII. 1947. 308-310. Amelyre gyűjtéseik nyomán hivatkozik Péntek – Szabó 1981.
54   Kós K. 1999. 57-58. Gyűjtései főképp a kollektivizálás előtti állapotokra vonatkoznak.
55    Péntek – Szabó 1981. A másodlagos termesztésre irányuló figyelmeztetéseiket saját tereptapasztalataim 

is igazolják. Erről röviden beszámoltam egy szegedi konferencián, amely megjelent: N. Szabó M. 2006a.
56   Vö.: Frecskay J. 1877–1880.
57   Az adott helyen ezekre szívesen visszamutatok, különösen Hajdúnánás, Jobbágytelke példáján.
58   Csalog Zs., 1962.
59   Juhász A. 1991. 475–480.
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A millenniumra kiadott Magyar háziipar törzskönyve 65 olyan községet említ „szalmafo-

nás” című fejezetében, ahol főként szalmakalapot készítenek. A felmérés szerint községenként 

van ahol 2000 család is foglalkozott vele, Hajdú megyében, Hajdú-Nánáson, Dorogon és Bö-

szörményben a legelterjedtebb, vallja a törzskönyv.60 A hajdúnánási szalmafeldolgozást 

Igmándy József részletes leírásaiból ismerhetjük meg,61 gyűjtései a 20. század első feléből va-

lók. Részletesen szól a búzaszalma előkészítéséről, a szalma válogatásáról, a kötés módjairól és 

fajtáiról.62 Érzékletesen ír a szalmafonás közösségi alkalmairól, dolgozatából megismerhetjük a 

varrás eszközeit a szalmakalap iparosság kialakulásának körülményeit. Egy másik tanulmányá-

ban63 tett történeti visszatekintései a szalmakalaposság eredetét keresik, ugyanakkor egész pon-

tos adatokkal vázolja fel a gyárak 19. század végi kialakulását, fejlődését, a kereskedelmi útvo-

nalakat. A szalmaiparra vonatkozó gyűjtései során szerencsés helyzetben volt, amikor kézbe 

vehette a Hajdúnánás háziiparát jelentősen befolyásoló gyárak megmaradt üzleti könyveit, így 

a közvetlen forrásokra és az 1940-ben még eleven emlékezetre támaszkodó alapos tanulmányai 

a legértékesebb etnográfiai előképeknek tekinthetők. 

Szintén a hajdúnánási szalmakalapos ipar történetét egészíti ki értékes adalékokkal 

Csontos Gábor kismonográfiája, amelyet a helyi háziipari szövetkezet jubileumára 1975-ben 

állított össze a szövetkezeti vezetés felkérésére.64

A hajdúsági városok szalmakötő gyakorlatával egy időben emlegetik a híradások a 

hencidai kalapkötést is, melynek gyakorlatát Bakó Elemér foglalta össze a szintén 1940-es Nép-

rajzi Értesítőben.65 Igmándy-hoz hasonló szempontjai felfedik a szalmakötés helyi eredetére 

vonatkozó emlékeket, értékeli a forradalminak számító gépesítés hatásait. Pontos tájnyelvi szó-

használattal rögzíti a szalmakötés terminológiáját. A hajdúnánási leírásokkal ellentétben szem-

léletesen közli a férfi-, női-, gyermekkalapok jellemző típusait.

A szalmakalap-készítés kalotaszegi példáját Gálffy Mózes jegyezte fel az 1940-es 

évek közepén,66 amikor valójában más céllal, Kalotaszeg népnyelvi térképének megrajzolása 

szándékával járta a vidéket, s eljutott Jákótelkére is. Mint megjegyezte, a kutatás számára addig 

ismeretlen háziipari munkamenetre és szókincsre kívánta ráirányítani a figyelmet.67 Az egész 

vidéket ellátó kicsi falu, Jákótelke, egész évi munkájáról kapunk részletes ismertetést tanulmá-

nyában, melyben keresi az összefüggéseket és kapcsolatokat a nagyobb kalap beszállító vidé-

kekkel, Hajdúnánással, Hencidával is.

60   Kovács Gy. 1898. 321.
61   Igmándy J. 1940a, 1940b
62   Igmándy J. 1940a
63   Igmándy J. 1940b
64   Csontos G. 1975
65   Bakó E. 1940
66   Gálffy M. 1944.
67   Gálffy M. 1944. 185.
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Három évtizeddel később, Kalotaszeg népművészeti kutatásakor az erdélyi néprajz újra 

foglalkozik a jákótelki szalmakalapossággal. Gálffy korábbi megfigyeléseit az aktuális állapo-

tokkal veti össze Faragó József rövid tanulmányában.68 A változásokat is rögzítve, áttekinti a 

szalmakalap készítés kalotaszegi elterjedését, az árusítás, vásározás helyeit.

Feltételezem, hogy Észak-Erdély visszacsatolásának, s következtében a régi kulturális 

és kereskedelmi kapcsolatok megelevenedésének köszönhetők a ’40-es években sűrűsödő et-

nográfiai megfigyelések e témában, mely után csak több évtized múlva jelentkeznek újabb szal-

makalapkötéssel foglalkozó leírások. A magyarországi központokban ekkor már eltűntek a 

gyárak, s a népi szalmakötést a szövetkezeti, manufakturális termelés váltja fel, egészen újszerű 

termékstruktúrával. 

Mindeközben, az 1970-es években, Molnár István, a Székelyföldön még mindig a 

szalmakalap hagyományos készítéséről számol be. A paraszti kisiparokkal, háziiparral is foglal-

kozó jeles erdélyi néprajzkutató elsőként ismertette a kőrispataki szalmakötést és szalmakalap-

varrás néprajzi vonatkozásait.69 Az ekkortájt terjedő szalmapótló faforgácskalap készítésének 

mesterségbeli fogásait ugyancsak ő örökíti meg. A témáról, mint az egykor általánosan elterjedt 

szita-, és rostkéreg faragást leváltó, új keletű falusi kismesterségről szól. Az 1960-as évek végé-

ről származó megfigyeléseit a sepsiszentgyörgyi múzeum évkönyvében közli.70

 A híres erdélyi szalmafeldolgozó központ, Jobbágytelke kalapkötéséről csak a közel-

múltban jelent meg először szakközlemény. Szabó Enikő kolozsvári egyetemi hallgató helyszí-

nen végzett gyűjtései alapozták meg szakdolgozatát, amelynek egy töredékét a Néprajzi Látóha-

tárban publikálta.71 Elődeihez híven felidézi a háziipar eredetére vonatkozó orális emlékezetet, 

rögzíti a kötés és varrás aprólékos mozzanatait, a kalapkötéshez fűződő szokásokat. 

 A fenti szakirodalmi előzmények mindenekelőtt a szalmakalap népi előállításának 

munkafolyamatait, eszközkészletét, terminológiáját vizsgálják, estenként az értékesítés módja-

ira is figyelmet szentelve. Legtöbbjüket a folyamatok, változások áttekinthetősége, ill. az össze-

hasonlítás végett a megfelelő helyen beépítem.

Nem lehet elhallgatni a szalmakötő háziiparra ható külföldi befolyásokat, az olasz, sváj-

ci és londoni példákat, a gyárak kialakulását. Oliva Rucellai a Signa-i szalmamúzeum megbí-

zásából követte a toszkán szalmafonás történetének epizódjait, a svájci hatásokat.72 A svájci 

termelés virágkorát egy több szerző összefogásából született, német nyelvű tanulmánykötet 

68   Faragó J. 1977. Megjelent: Faragó J. – Nagy J. – Vámszer G. 1977. 95–114.
69    Molnár I. 1976. Molnár István bíztatása is segített abban, hogy az általa elkezdett munkát folytassam 

Kőrispatakon, hiszen mint mondta, egy évtized is elég ahhoz, hogy egy kisiparról, főként a változásokról 
még fel nem tárt adatokkal szolgáljunk. A kőrispataki szalmakötést a következő publikációkban foglaltam 
össze: N. Szabó M. 2005b, 2006b.

70   Molnár I. 1970.
71   Szabó E. 1998.
72   Rucellai, O. 2001.
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(Strohzeiten címmel)73 elemzi a szalmakalap viseletére vonatkozó kitűnő művelődéstörténeti 

adalékokkal. Gróf, L. magyar származású történész az angliai Luton (Bedfordshire) környéké-

nek szalmafonó háziiparát a gyermekmunka felől közelítve dolgozza fel, Children of Straw74 

című kötetében.

1.4.3 A szalmakalap a viseletkutatásban 

A paraszti öltözet egyik legjobb hazai ismerője, Flórián Mária vallotta legutóbb, hogy 

meglehetősen kevés szó esik a szakirodalomban a szalmakalapokról. Pedig, mint mondja, Eu-

rópa-szerte kedvelték a nyári hőségben dolgozó földművesek.75 

Viseletkutatásaink76 elvétve emlékeznek meg róla, a jelzésszerű utalásokra minden bi-

zonnyal a szalmakalap viseletének hétköznapi jellege ad magyarázatot. Ez indokolhatja, hogy a 

haj- és fejviselettel foglalkozó nagy elődök is átsiklottak a mezei munkások sok tájon elmarad-

hatatlan fejviselete fölött.77 Gazda Klára nagyigényű székely népviseleti önálló kötetében rövi-

den utal a háromszéki, udvarhelyszéki elterjedésére, amit egy másik, azonos tárgyú kiadvány-

ban rajzos ábrákkal egészít ki.78

A szalmakalap-készítés korábban jegyzett ismerői a szalmakalap-viselet módjairól, a 

lokális kultúrában betöltött szerepéről kevés megfigyelést közölnek. A tájmonográfiák, népművé-

szeti monográfiák79 gazdag tárházából viszont értékes adatok kerülnek felszínre egy-egy közös-

ségi használat társadalmi, kulturális jellemzőiről. 

A szakma legjobbjainak bevonásával készült Magyar Néprajzi Atlasz viseleti kérdőíve 

egy pontja ugyan kitér a szalmakalapra, a kartográfiai adatolásból végül kimaradt. Eredménye-

it és a néprajzi, népművészeti, tájleíró munkák adalékait az adott fejezetben törekszem minél 

kimerítőbben idézni. 

A felvázolt szakirodalmi áttekintés is arról győz meg, hogy máig nem látott napvilá-

got a témának olyan szintézise, amely az egész magyar nyelvterületet érintően, átfogóan és 

részletesen számba venné a szalmakötéssel foglalkozó háziiparos falvakat, összehasonlítaná 

73   Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 1996.
74   Gróf, L. 2002.
75   Flórián M. 2001. 74.
76    Amelyeket a téma iránt érdeklődve áttekintettem: Győrffy I. é.n., Tőkés B. 1935., Kresz M. 1956., 

1957., Faragó J. – Nagy J. – Vámszer G. 1977. F. Dózsa K. 1977., 1981., 1984., Gazda K. 1971., 
1998., Gazda K. – Haáz S. 1998., Flórián M. 2001.

77   Ujváryné K. A. 1937.
78   Gazda K. 1998., Gazda K. – Haáz S. 1998.
79   Jankó J. 1893, 1993, Malonyay D., Kós K. 1972., 2000., Kós K. – Szentimrei J. – Nagy J. 1974., 
1978.
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a szakosodott közösségek kalapkészítési gyakorlatát, nyersanyaghasználatát, a kész termékek 

típusait, értékesítésének módjait, a háziipar termelési keretének, jellegének változásait.

Küsmüdi asszony széles karimájú szalmakalapban (Vadas E. felv., 1939 – Néprajzi Múzeum Fotótára)
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2. HÁZIIPAR, SZALMAIPAR

SZALMAFELDOLGOZÓK A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁGON

(KITEKINTÉS KÜLFÖLDRE)

A kézműves árutermelő tevékenység legalsóbb foka a paraszti önellátás jegyében vég-

zett házi munka, melynek során a gazdálkodás, lakás, bútorzat, viselet tárgyai készülnek, vagy 

ide sorolandó a használati eszközöket pótlása, javítása. 

A pusztán házi munkát végzőktől elkülönülnek a valamely tevékenységben specialistává 

váló személyek (pl. hímzők, varrók, szappanfőzők, fafaragók), akik nem csak saját szükségleteikre, 

hanem alkalmilag, csekély ellenszolgáltatásért, vagy szívességből végeznek nagyobb hozzáértést, 

rutint kívánó feladatot.80 Akik már megrendelésekre is dolgoznak, portékáikkal megjelennek a 

lakóhelyükhöz közeli piacokon, vásárokban, a háziiparosok, kiknek munkájában hangsúly a rend-

szeres árutermelésen van, speciális ismereteik révén mellékjövedelemhez juthatnak.81 

Mindenek előtt a 19. századi statisztikai, közgazdasági szakirodalom segítségével idézem 

föl a széles néptömegekre jellemző hazai háziipar korai, 19. századi megítélését, jelentőségét és a 

nemzetgazdaságban betöltött szerepét, melynek megítélésem szerint fontos fejezete a hazai és 

külföldi kiállítások reprezentációs igénye. Ezek a történeti források s velük együtt a néprajzi szak-

irodalom segítenek megrajzolni a háziipar, s azon belül a szalmakötés, illetőleg a szalmakalap ké-

szítő gyáripar Kárpát-medencei elterjedtségét, jellemző, sajátosan magyar vonásait. A forrástípu-

sok más-más szempontok szerint közelítik a tárgyat, de egyik sem állja meg a helyét önmagában, 

hiszen a regisztráció igényével készülő statisztikák, a háziipari ágak fejlesztésére vagy meghonosí-

tására buzdító propagandaanyagok, tisztviselői jelentések, kiállítási beszámolók egyébként fontos 

adalékainak elhallgatásával történet nélküli, elszigetelt jelenségről számolhatnék csak be. 

Az általam vizsgált területen a szalmakalap-készítő háziipar helyzete, jellege, karaktere 

több tekintetben is megváltozott a 19. századi állapotokhoz képest. Az a körülmény, hogy a 20. 

század első harmadától közvetítő kereskedők, gyártulajdonosok révén a legapróbb falvakban is 

felbukkantak a kalapvarró gépek, velük együtt a présgépek, lényegesen átrajzolta a szalmafeldol-

gozók társadalmát. Azelőtt minden háziiparos nagyjából egyformán vette ki a részét a kalapok 

80   Domonkos O. 1991. 12. Szolnoky L. 1979. 505.
81   Domonkos O. 1991. 20.
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előállításából: a maga termelte gabonából szedett szalmát, amit többnyire télen megkötött és 

kora tavaszra megvarrt kézzel, amennyit a mezőgazdasági munkáktól mentes időszak engedett. 

Ezt a készletet vitte aztán kora tavaszi vásárokba, piacokra. 

A gépiesítéssel a tulajdonképpeni háziiparosok tovább rétegeződtek. Aki saját gazdasági 

erőforrásai révén hozzájutott a termelést lényegesen megkönnyítő technikai vívmányokhoz, 

már nem foglalkozott az időigényes nyersanyag előállítással, a szalmakötéssel. Felvásárolta a 

környezetében készült fonatokat, amit saját műhelyében, családilag dolgozott fel és értékesített. 

Akik pedig maradtak a tradicionális munkajellegnél, többé nem vehették fel a versenyt az ezré-

vel készülő gépen varrt, formára préselt kalapok készítőivel. Kénytelenek voltak a kézi varrást 

abbahagyni, s csak a szalma megtermelésére és a fonatok előállítására szorítkozni. A század 

következő évtizedei, a villamosítás, a mobilizáció csak tovább árnyalta a szalmakötő és kalapké-

szítő háziiparosok egyre élesebben elkülönülő csoportjait. Mellettük, bár jóval szűkebb réteg-

gel, de képviselték magukat a szalmafonók speciális tudására alapozó fejlettebb iparosok, akik 

a 19. század hatvanas éveitől a hazai szalmaipart próbálták felvirágoztatni.

A szalmakalap készítés iparosodási tendenciái hazai viszonylatban jóval később mutatkoz-

nak, mint Nyugat-Európában. A felépítettségben, felszereltségben és a termékskálával is külföldi 

példákat követő hazai szalmakalapgyárak éppen úgy az otthoni keretek között dolgozók munkaere-

jére és szaktudására támaszkodnak, mint a svájci, toszkán, vagy angolszász testvéreik.82

Gyárak ott alakultak ki, ahol viszonylag nagy számban foglalkoztak szalmakötéssel, hi-

szen az ésszerűség azt diktálta, hogy az elérhető közelségű, helyben készített szalmafonatokat 

helyben dolgozzák fel, így biztosítva volt a napi nyersanyag utánpótlás. A hazai viszonylatban 

legnagyobb gyárak alkalmazottai olyan háziipari bedolgozók, akiknek felmenői, ősei régtől fog-

va ismerték és gyakorolták a szalmakötés mesterségét. Idegenek telepedtek meg Hajdúnánáson 

a 19. század második felében, hogy kihasználva a hagyományos tudást, gyárakat építsenek az 

Európa-szerte hódító nyári kalapviseletre.

Szalmát kötöttek ekkor az ország más vidékein is, de leginkább csak a földműves nép 

igényeire igazították a kézzel varrott kalapokat. Székelyföldön a bözödi, kőrispataki, bétai, dobói, 

vágási kalapot keresték a vásáros helyeken. A kistáji (székelyföldi, udvarhelyszéki) szakosodás-

nak megvoltak a 19. századi előzményei. A „szalmakalapos vidék” kialakulását a kedvezőtlen 

természeti környezet, a nehezen művelhető táj sokoldalú kihasználási kényszere, a sajátos élet-

mód formálta. A kiegészítő termelőtevékenység révén beszerezhető javak lehetősége mellett a 

környezeti, közösségi tapasztalatok is befolyásolhatták a háziipar erősödő szerepét.83 

82    Vö.: Bockhorn, O. 1985., Bockhorn, O. – Nopp, L. 1987., Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – 
Littman, B. – Isler, R. 1996.,  Rucellai, O. 2001., Gróf, L. 2002, 

83   Andrásfalvy B. 1978. 232-233.
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2.1 Fogalmi keretek 

A disszertáció címében szereplő szalmakötés terminusát a kézműves tevékenység formá-

it feltáró néprajzi szakirodalom felváltva használja a szalmafonás fogalommal.84 

A termesztett gabona (búzafélék, rozs) szárának két alapvető feldolgozási technikája 

ismert. Az ujjnyi vastag szalmakötegek csigavonalban induló összevarrásával háztartási (öblös) 

tárolóedények, szakajtók, méhkasok, vagy lábtörlők készülnek. A szalma szálankénti egymásra 

hajtogatásából alakítják a szalmakalap anyagát képező, különböző mintázatú lapos fonatcsíko-

kat, más néven szalma-szalagfonatokat.85 

A nyersanyag további összeállításának módjai alapján Csalog Zsolt a spiráltechnikák 

közé sorolja a szalagfonatok kalappá varrását is.86 

84   Vö. Juhász A. 1991. 475.; Szolnoky L. 1987. 540.
85   A fogalom: Csalog Zs. 1962. 305.
86    Függetlenül attól, hogy a szalmahurkák öblös edénnyé formálását, akár a szalagfonatok kalappá varrását 

tekintjük, (de idesorolhatók a vesszőből font háztartási edények összeállítási módja is), a közös bennük az, 
hogy a kezdőponttól továbbhaladva spirálisan vezetik a szálat, szálköteget. Csalog Zs. 1962. 304.

Technika A fonás nyersanyaga Funkció

Spiráltechnika

vessző szál tárolóedények

gyékény, szalma (rozs) szálnyaláb (hurka) tárolóedények

Szalma (Búza, rozs, alakor)  lapos szalmafonat szalmakalap

Négyzetrendszeres 
technika

szalma lapos szalmafonat Szalmaszőnyeg,
Szatrok (rámára)

gyékény szál Szatyrok (rámára)

Lánc-vetülékes 
technika

Gyékény
szál

Takarók, ponyvák, 
szatyrok

vessző szál
Cserények, kerítés, 

épületelemek, tapogatók

Vegyes: vessző + gyékény 
+ nád

szálak Rekesztékek

Vegyes: pamutfonál („lánc”) 
+ szalma („vetülék”) 

szálak Szalma faliszőnyeg

A nyersanyag és funkció a szálas anyagok fonástípusainál 
– Csalog Zsolt tipológiai rendszerének felhasználásával
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Nem spirális összevarrással, hanem az ún. négyzetrendszeres technika alkalmazásával 

készítenek ugyanilyen szalmafonatokból, szegekkel vert kereten szőnyegeket, rámára szatyro-

kat. A nyersanyag, feldolgozás előtti alapanyag és a funkció (tárgy) összefüggéseit a fenti táblá-

zat mutatja.

A kiemelt szalma alapanyag különböző feldolgozási eljárásait egyazon terminusokkal ille-

ti a szakma.87 Hol a szalmakötés, hol szalmafonás fogalmát használja, attól függően, hogy az egyes 

kutatási területeken melyik tevékenységi forma a domináns, illetve mely tájaszó használatos. 

Célmeghatározásai szerint dolgozatomnak nem tárgya a spiráltechnika, így a váltott 

fogalmak (szalmakötés, szalmafonás) alatt a továbbiakban kizárólag a szalmaszálak lapos fonattá 

hajtogatását értem. 

Az erdélyi területek szalmafonói, táji szóhasználat szerint szinte mindenhol kötik a 

szalmát.88 Az elkészült lapos fonatcsíkot „kalap”-nak nevezik, ahogy a varrással elkészített végső 

terméket is.  Hogy ne keltsen zavart ezek együttes használata, ahol szükséges, helyette inkább 

a fonat, fonás terminusokat alkalmazom, kivéve, ha ezek élő szövegből vett idézetek. 

A hazai kézműipar kutatásában szükségessé vált az árutermelő tevékenységi formák és 

azon belül is egyes fokozatok elkülönítése. Domonkos Ottó imént vázolt háziipari definícióit 

Szolnoky Lajos egészíti ki azzal, hogy a háziiparosok olyan igazolt szakképzettséggel nem ren-

delkező mesteremberek, akiknek életmódja a paraszti létformába illeszkedik.89 Az általam vizs-

gált terület háziiparosai, az önellátó paraszti gazdálkodásban, a környezetükben meghatározó 

mezőgazdasági munkákkal is foglalkoztak: jószágot tartottak, kenyérgabonát és takarmányt ter-

meltek.90 Speciális munkájukkal kiegészítették a termőföld adta javakat. Ahol a természeti kör-

nyezet gyengébb földeket juttatott a megélhetéshez, ott rá is kényszerültek, hogy valamely kiegé-

szítő jövedelemre tegyenek szert, mint pl. Erdély hegyes vidékein élők, ahol a famunkák, a szeke-

rezés, az agyagmunkák, vagy éppen a szalmakötés pótolta a kieső bevételeket. 

Egyes külföldi kutatók a háziipar fogalmát (ném. Hausindustrie) a házi szorgalmatos-

ságból, házi munkából (ném. Hauswerk) vezeti le.91  A „Hauswerk” a német néprajzi szótár értel-

mezésében – hasonlóan a hazai felfogáshoz – olyan munkát jelöl, ahol a házbeli eszközöket és 

a legfontosabb szükségleteket a nép maga állítja elő (fonás, szövés, famunkák stb.). Míg néhány 

szerző a háziipar fogalma alatt azokat a tevékenységeket érti, amely kizárólag a saját szükséglet 

fedezésére irányulnak, mások ide sorolják a barkácsoló, szolgáltató munkákat is.  

87   Vö.: Bátky Zs. é.n. 351., Juhász A. 1991. 475.
88    Többnyire csak a megkülönböztetés végett használják a fonás terminusát, ezért éreztem a legkifejezőbbnek 

a dolgozat címéül a szalmakötést választani.
89   Szolnoky L. 1979. 505.
90    A magángazdaságok felbomlásával (1948 után) ez a kép némileg megváltozott. A 20. század második 

felének háziiparosairól már inkább elmondható, hogy a szalmakalap készítés jelentette a főfoglalkozást, de 
emellett, a saját szükséglet erejéig foglalkoztak mezőgazdasággal is.

91   Liesenfeld G. 1987. 11.
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A kézműipartól való elhatárolását is különböző módon ítélik meg, állítja Gertraud Liesenfeld.92 

Hiányolja az osztrák szaktudomány kézikönyvéből a „Hausindustrie” bővebb kifejtését. A 

„Hausgewerbe” fogalomnak csupán csak annyi a magyarázta, hogy iparszerűen űzött tevékeny-

ség, mely a vidékies házi szorgalomban gyökerezik, de szélesebb területet ellát. Ha ennek a 

munkamódnak még nagyobb kiteljesítésével házon kívüli piacot keresnek, akkor a háziipar kü-

lönböző gazdasági fokozatai fejlődnek ki.93

A háziipari árutermelés alapvető ismérveinek megállapításában nem megnyugtató a 

szakma álláspontja, de a környező országok néprajzi szakirodalmában is elég nagy a bizonyta-

lanság.94 Domonkos Ottó, a Kézművesség kötet előszavában megfogalmazott kritériumai 

alapján háziiparosnak tekinthető az a személy, aki termékeit maga, illetve családtagjai segítségé-

vel állítja elő otthonában, a rendszerint saját maga által gyűjtött, vagy vásárolt nyersanyagokból, 

mások számára is. A szalmakötő maga termeli (gyűjti) a szalmát, hogy előteremtse az eladható 

fonatot. A kalapkészítő felvásárolja a nyersanyagot, hogy aztán otthonában, gépek segítségével 

készítsen kalapokat. Közös bennük, hogy szakképesítés nélkül végzik munkájukat. Az elemi 

erővel meghajtott gépek használatát szakértőnk már a kézműves iparoshoz köti, kinek munkája 

szakképesítést igényel, nem beszélve a mesterséges energia hajtotta gépeket alkalmazó kisipa-

rosokról.95 

A jelenség történeti folyamatában a specialisták rétegétől a szakirodalmi kritériumok 

alapján világosan elkülöníthető a szalmakalapos háziiparosok társadalma, amikor egyformán 

kötötték a szalmát és varrták (kézzel) a kalapot. Az áru nagyobb mennyiségű előállításánál 

szükségszerűen jelentkezett a fejlődési fokokat meghatározó gépi ellátottság (saját, vagy 

bérbeadott munkaeszközök), az egyéni termelőnél a külső munkaerő igénybevétele, a műhely 

kialakítása, vagy a foglalkozás elsődleges, illetve kiegészítő jellege.96 Ennek megfelelően, koron-

ként változott, fejlődött és alakult a szalmakalaposság is. Ha az etnográfiai vizsgálatok eredmé-

nyei alapján kellene a szalmakötőket és kalapvarrókat a kézműipar valamelyik kategóriájába 

sorolnom, akkor az előbbiek – a tevékenység mai állása szerint – leginkább a háziiparosokra 

92   Liesenfeld G. 1987. 11.
93    A „Hausindustrie” szócikk pedig egyenesen hiányzik. Liesenfeld G. 1987. 11. Ellentétben a német 

irodalommal. Vö.: Vö.: PUM, 1914.
94   Liesenfeld G. 1987.
95   Domonkos O. 1991. 12.
96    A felső-ausztriai házi faipar vizsgálatakor Liesenfeld hasonló régies formákat és átmeneteket figyel meg. 

Régies forma, amikor az áru előállítása nagyobb mennyiségben a lakásban, vagy a készítő saját műhelyében 
történik, nem csak saját, hanem mások szükségletére. A termelés pl. mezőgazdasági főfoglalkozást egészít 
ki, az árut házaló kereskedelemmel, vagy hetipiacokon, nagyvásárokon értékesíti. Egy fejlettebb változata 
az, amikor az előállítás és az eladás vállalkozó (kereskedő) felügyelete alatt történik, és a készítőnek nincs 
közvetlen kapcsolata a fogyasztóval. Liesenfeld G. 1987. 12–13. A közbeiktatott kereskedő, vagy 
gyáros határozta meg a háziipari termelést Hajdúnánáson is 1890 és 1930 között. A háziiparos függése a 
vállalkozótól – az európai iparos társadalmakban a kapitalista jellegű termelési formákra mutatnak. 
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emlékeztetnek. Utóbbiak, leszámítva a képesítés kérdését, bizonyos tekintetben mindinkább a 

kisiparosok társadalmához közelítenek. Miután a képesítéshez való kötöttség fontos kritériu-

mától nem tekinthetek el, a gépek használatának jellege pedig kevésbé mérvadó, célszerűbb, ha 

mindkét csoport tagjait háziiparosoknak tekintem.97 Jóllehet, a 20. század közepére a tevékeny-

ségek megosztottsága egyre inkább érvényesül.98 

Összefoglalva a szalmakötő, kalapkészítő háziipari termelésről eddig elmondottakat: 

olyan paraszti létformában gyökerező ipari árutermelésről van szó, ahol a tevékenység régies 

kereteiben megőrződtek a kézműves technika alapvető vonásai, minden családtag részt vesz a 

munkamegosztásban, az előállítás otthon, vagy saját műhelyben történik, a portékák értékesí-

tését maga végzi. A háziipar tevékenységi formája megváltozik, ha a tömegesebb termelés okán 

a háziiparos egy kereskedő, vagy vállalkozó (pl. gyáros) döntéseinek alárendelve végzi speciális 

munkáját. A kvázi nyersanyagtermelés, ami a háziiparnak valójában egy fejletlenebb szintje,99 

jellemző a svájci Aargau kanton területére, a Firenze környéki toszkán vidékre, az angliai Luton 

és környéke szalmakötő közösségeire és a hajdúnánási szalmaipart kiszolgáló háziiparosokra. 

Sőt, az 1940–50-es évektől a Székelyföld fejlettebb iparossá váló szalmakalaposai és a nekik 

„elszegődő” és ezzel örök függésbe taszított egyszerű, szalmafonatokat kötő háziiparosok vi-

szonylatában is ugyanez a kettősség dominál.

Amikor a szalmafeldolgozást, szalmaipart a munkamegosztás felől közelítem, mindun-

talan a háziipar átmeneti, régi és újabb formáival találkozom. Így az „irodalmilag” letisztult ke-

reteket a fentebb vázolt, árnyaltabb jellemzők fényében alkalmazom.

2.2. A háziipar értelmezésének történeti irányai. 

        Korai utalások a szalmakötő háziiparra

Csak az 1867-es kiegyezés után megalakult magyar kormányok vették pártfogásukba  

a háziipart, mint a kézműipari termelés főként vidéken jellemző üzemágát, mondván  

97    Korábbi dolgozataimban a fonatok előállítóit következetesen specialistáknak neveztem. Mindenek előtt 
speciális ismereteik miatt, másrészt az alapján, hogy a szalmakalap készítés folyamatában utóbb már 
következetesen csak a szalmakötés munkafázisát végzik. Többek megvarrják kézzel saját szükségletre az 
idénykalapot, sőt, másnak is, szívességből, ami kimerítené a specialisták hagyományosan jellemző tevékenységi 
keretét. A téma történeti vizsgálatában a szakirodalmi terminusok bizonyos korok vizsgálatában helytállóak 
lehetnek. A mai szalmakalaposságban viszont sokkal árnyaltabb kép mutatkozik, amely egyszerre tömöríti 
a régebbi korok egységesebb háziipari gyakorlatát és a 20. századi, differenciáltabb munkamegosztást. 
Olyan speciális tevékenységi átmenetek tapasztalhatók, amely egységes fogalomkezelést tett szükségessé. 
N. Szabó M. 2005b, 2006b.

98    Ami napjainkban végül lényeges társadalmi anomáliákat is eredményezett az azonos foglalkozást űzők 
korábban egyébként homogén közösségében.

99   Hiszen a munkát végző vagy nem jut el a késztermékig, vagy nem maga értékesíti portékáit.
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„Magyarország ipari termelése a múlt század utolsó évtizedéig tulajdonképpen a perifériákon 

meghonosodott és évszázados múltra visszatekintő háziipari termelésben koncentrálódott”.100 

A nemzetközi viszonylatokat is számba vevő korai elemzések több meghatározását említik a 

háziiparnak, mely definíciók valójában az ipartörvények rendelkezéseinek hatására váltak szük-

ségessé s ezzel egy időben merült fel az igény a háziiparnak, mint üzemágnak, és mint termi-

nusnak is a történeti hátteréhez való visszatekintésére.101 A német „Hausindustrie” tükörfordítá-

sa102 sokkal hamarabb bevonult a köztudatba, mint annak valódi, a nyugati iparközpontú gaz-

daság egészéhez képest izolált ágazat jelentése, hisz nálunk még ebben a korban is az agrárium 

képezi a nemzeti vagyon legfőbb forrását. 

Az ipartörténet írói és statisztikusok már korábban foglalkoztak a kérdéssel. Hírt ad-

tak, igaz sokszor csak érintőlegesen, az egyes tájakon meghonosodott házi kézműves munkák-

ról, piacra kerülő háziipari termelvényekről. 

Möller János Technologie c. korrajza az 1800 körüli egyetemes gazdasági fejlettséget 

jellemzi, mely Mokri Benjamin fordításában, hazai adatokkal kiegészítve, 1818-ban látott napvi-

lágot. Geográfiai és technológiai tanítótársainak szánt segédkönyvében számba veszi az európai 

kézműves mesterségeket, többek között a szalmamunkát. „A szalmát – mint mondja  – nem tsak 

marha tartásra és fedölléknek szokták használni, hanem sok helyen abból mindenféle mesterséges 

portékákat készítenek, úgymint fájin és közönséges szalma kalapokat, kosárkákat, ládátskákat, 

meleg ágytakarókat, székeket.”103 Hozzáfűzi, „a szalma portékák fonásokra, kötésekre megkíván-

tató kézforgatását, avagy a fogásokat (handgriffe) megtanúlni nem nehéz.”104

Fényes Elek 1842-es statisztikája szűkszavúan méltatja az alacsonyabb rendű ipari ter-

melést. „Cserények” címszó alatt találunk említést a szalmakalap készítésről, egyedül csak 

Apatinnak (Bács vármegye) tulajdonítva.105 Bizonyára a gyér adatszolgáltatásnak köszönhető 

szűkös ismeretekre hivatkozhat csak későbbi statisztikájában is, amikor ugyanezeket a tényeket 

említi.106 A Duna bal partján fekvő nyugat-bácskai Apatin községet Fényes Elek idejében több-

ségében német ajkúak lakják. A Regélő Pesti Divatlapban, 1837-ben, a Bács vármegyei népeket 

táj- és népismereti szempontból, ismeretlen szerző jellemzi. A német lakosságról szóló olvasmá-

nyos népleírásban a következő megjegyzés szerepel: „a legszorgalmasabbak, de leggazdagabbak 

100   Csák, 1928. 18.
101   Vö.: Pum, 1914.; Csák, 1928. Keller Gy. 1903. 8.
102   Pum, 1914.
103   Möller J. 1818. 273.
104   Möller J. 1818. 274.
105   Fényes E. 1842. 216. A hely később a kosárfonásról vált ismertté.A 
106    „Közönséges szalmakalapokat több helyen csinálnak, mint például Apatinban”. Továbbá megjegyzi, „gyárilag 

és nagyban ez iparág a velenczei királyságban virágzik.” Fényes E. 1857a. „Szalma- és vesszőfonatok” címmel 
valamelyest kibővíti a vessző, gyékény, szalma feldolgozásának elterjedtségét. A szalmakalap készítéssel, 
adatai szerint Apatinban foglalkoznak. Fényes E. 1857b. 
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is a bácsi köznépben (…) gyermekeik selyemtenyésztéssel, szalmakalapok és kosarak fonásával 

foglalkoznak”.107

A Fényes Eleket követő statisztikus nemzedék komoly erőfeszítéseket tesz a ma-

gyar ipar pontos képének felvázolásához. Az 1880-as népszámlálás alkalmával a foglalko-

zási statisztikában a kérdések ugyan kitérnek az iparűzőkre, a részletes felvételi ívekkel 

csak 1884-ben indult meg az adatgyűjtés. Jekelfalussy József a háziipari tevékenységre 

vonatkozó adatokat részletes tanulmányában közli. A „vessző-, gyékény-, háncs-, szalma-, 

és káka ipar” fő csoportjában külön táblázatban tünteti fel a kalapkészítő férfiak és nők 

számát, a felhasznált gépeket, és az évi termelést. A közölt mutatók alapján minden tekin-

tetben Hajdú megye jár élen, ahol több mint 2800 egyén egyedülállóan 1000 darab simí-

tógépet is igénybe vesz a munkafolyamatban.108 Nem elhanyagolhatóak Hajdú megye után 

Udvarhely megye adatai sem, viszont az éves termelés jóval elmarad az előbbi mögött. 

Hajdú megyét minden bizonnyal Hajdúnánás képviselheti legnagyobb részben. 

Az 1872-es új ipartörvény és többszöri módosítása után az állami vezetés, nem-

zetgazdasági érdekekre hivatkozva, törvényi szinten is foglalkozni kezd az ágazattal.109 

Ahhoz azonban, hogy ésszerű fejlesztési és megvalósítási javaslatokat tegyenek, előzetes 

felmérések szükségeltettek a háziipar állásáról. Az adatgyűjtésre kijelölt tisztviselők mu-

tattak rá egyes vidékek jellemző tevékenységeire, azok elterjedtségére és jövedelmező-

ségére.110 

Az általános iparviszonyokat Keleti Károly elemzi az 1873-as bécsi közkiállítás 

kapcsán. A háziipar terminus használatát – ekkor még – mellőzi, külön figyelmet alig 

szentel az ágazatnak. Egyetlen fejezetben érhetők tetten a mai értelemben vett, mellékke-

resetként űzött népi háziipar tevékenységi formái: a „fa-, nád- és gyékényipar” tárgyalásá-

val megemlíti az egyszerűbb házi és gazdasági faeszközök gyártását, a fűzfavessző és gyé-

kény fonását.111

Bővebb ismertetőkkel csak az iparfejlesztési törekvések megindítása után jelentkeznek 

a szakértők, amikor komolyabban kezdenek foglalkozni az országban elterjedt háziiparokkal.  

A gazdasági és szociális ügyekért felelős tisztviselőket is elgondolkodtatja a földművelő lakos-

ság mezei munkáktól mentes téli szabadideje, és mint ilyen, újabb feltárásokra és megoldásokra 

készteti a királyi tárcákat. 

107   Paládi – Kovács A. 2006. 309.
108   Jekelfalussy, 1885a 35.
109   Domonkos O. 1991. 21.
110    M. Kir. Kereskedelemügyi Min. iratai a háziipar országos felmérése tárgyában MOL K 168/216/1879.  

A téma szempontjából fontos forrásokat a megfelelő helyen részletezem.
111   Magyarország a …1873. 304–305.
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Az iparos hajlam erősítésére tanfolyamok, tanintézmények, egyletek létesültek.112 „Né-

pünk legnagyobb részének ma egyáltalán nem értékesített holt idejének hasznosítása által ha-

zánk nemzetgazdasága nagy lendületet nyerne”, vélekedtek a szakférfiak, akik a háziipari mel-

lékfoglalkozások terjesztésére 1876-ban megalakították a budapesti székhelyű Központi Házi-

ipari Egyletet. A szervezetten működő társaság ugyanekkor indította útjára első szakmai közlö-

nyét, a Házi-ipar Lapját.113 Rövid működése ellenére a témával kimerítően foglalkozik, oktat, 

buzdít, tájékoztat. Csak néhány évtizeddel később jelenik meg hasonló tematikájú újság, amely 

mindössze egyetlen évfolyamot ér meg.114 Okszerű fejlesztési elgondolásaiban az alföldi kisbir-

tokosságot külön megszólítja: „jól értékesíthetné a téli hosszú estéket a szalma-neműek ízletes 

feldolgozására, mint az olaszok, a schweitziak, kik száz, meg száz féle kalapot, kosarat s apró 

díszműveket készítenek a fehérített, vagy festett szalmából”.115 Ezen ipari foglalkozáshoz „sem-

minemű beruházás, de még egyszerű szerszámok sem szükségeltetnek”, állítják a szalmafeldol-

gozókat jól ismerő szakértő, s hozzáteszi, a család bármely tagja foglalkozhat vele „minden év-

szakban s bárhol, télen úgy, mint nyáron, a szabadban úgy mint a legszerényebb hajlékban, 

nappal úgy, mint a mécs világánál”.116 

A hazai iparkiállítások és a világkiállítások „szalmatörténeti” jelentőségét egy ké-

sőbbi fejezetben részletesen tárgyalom. A hivatalos jelentések és katalógusok forrásként 

használt tanulságairól elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a kiállítási csoportbeosztások 

felelősei olykor meglehetősen nagyvonalúan kezelték a kvázi kézimunka termékkörét.  

A tárgyleltárak gyakran egy kalap alá vették a „műkedvelők” kezén született egyedi dísztár-

gyakat, luxuscikkeket, ill. a „valódi háziiparosok” által mindennapi használatra készített, 

piacképes produktumokat. Így ez utóbbi terület gyakran rejtve marad előlünk. A források 

tanulsága szerint jellegében sokszor alig tesznek különbséget egy fűrészelt madárkalitka és 

egy gyékényből szőtt szatyor között. Ráth Károly az Országos Magyar Ipartestület alel-

nöke, s mint az 1885-ös budapesti kiállítás háziipari részlegének rendezője, már korábban 

112    A háziipar terén kifejtett kormányzati tevékenység első nyomait 1873-tól datálják az ipartörténet szakírói, 
amikor egy mecénás hathatós anyagi segítsége folytán a felső-magyarországi háziipart Jágócsi Péterffy 
József vezetésével tüzetesen elkezdték tanulmányozni. A mozgalom első gyümölcse a pozsonyi háziipari 
egylet volt. Ez után sorra alakultak a központi, erdélyrészi, felső-tiszavidéki, soproni háziipari egyletek. 
Hivatalos jelentés… 1881. 4–5. Nyomukban pedig a háziipari és iparoktatást fejlesztő egyletek többek 
között Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen. 1879-től szalmafonást majd minden 
megyében kezdenek tanítani. 

113    Ld. Kubinyi L. 1877. A Néptanítók Lapja mellékleteként jelent meg. Főszerkesztője Kubinyi Lajos 
közgazdasági író, aki a hazai háziipar első monográfusa, az iparfejlesztés jelentős alakja. Orgánumában 
gyakorlatilag könyvének részleteit közli, minden szám elején az egylet életéről és eseményekről olvashatunk 
friss híreket. A megyénként áttekintett háziipari ágak terjesztése céljából rajzos segédletekkel közöl 
gyakorlati útmutatókat.

114   Magyar Háziipar (1910)
115   Ház-ipar Lapja 1877. 162.
116   Ráth Károly nyomán: Vasárnapi Újság 1868. 47.
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is szakszerűtlennek tartotta a katalógusok és kimutatások megtévesztő szerkesztését. Az 

erdei és nyerstermények, a közművelődési és népművészeti tárgyak vegyítve vannak a tu-

lajdonképpeni iparcikkekkel, így a nagy műgonddal összeállított tabellák kevés gyakorlati 

értékkel bírnak – mondja.117 A zűrzavarra Gelléri Mór gazdasági szakértő – több kiállí-

tás bizottsági tagja, szakosztályi felelőse, s végül, de nem utolsó sorban a háziipar kiváló 

elemzője – többször is reflektál: „a magyar paraszt sem műipari faragványokat, sem har-

móniumokat, sem művirágokat nem fog háziiparilag, mellékkeresetként készíteni soha, 

márpedig a terjesztésének fő célja, hogy a földművelő népnek a mezei munka szünetében 

keresetet és kenyeret biztosítson.”118 

A grandiózus párizsi tárlat (1867) kapcsán egyébiránt Rómer Flóris fogalmazza meg 

az igényt a hazai háziipar termékeinek alaposabb ismeretére: az ipari tevékenységen belüli hé-

zagok és a sok tárgy elszigetelt volta feltűnt a tudomány embereinek és sürgető kívánságként 

jelentkezett a rendszeres kiegészítésre, az áttekintés teljességére való igény. Hiányzott szinte 

minden – mondja – amit a köznapi ember a szépségre és tökéletességre való igénnyel készít, a 

szövött és hímzett tárgyak, melyek évezredek óta máig házi használatra készülnek, nem a világ 

piaca számára, csupán szűk családi körnek, legfeljebb kisebb közösség részére.119 Az óhajból 

program, majd az 1873-as bécsi világkiállítás egyik vezető eszméje lett, amely igazi áttörést je-

lentett a magyarság önálló bemutatkozásában. A 19. század utolsó harmadáig a névtelen nép-

lélek maga örömére készített termékei kizárólag kézműipari cikkeknek számítottak, mígnem a 

háziipar fogalma elválaszthatatlanná lett a népművészettől, s a század fordulójára az érdeklődés 

középpontjába került.

Az 1870-es éveket megelőzően a háziipart még nem tekinthetjük olyan értelemben fel-

fedezettnek, mint az 1873-as bécsi világkiállítási részvétel átütő sikere után, ahol Magyarország 

a „terra incognita” szerepét örökre szerette volna száműzni az európai közgondolkodásból. 

Mint ilyen, elsőként jelentet meg honismertetőt és katalógust a kiállítás látogatói számára.  

A műfaj keretei megengedik, hogy a kiállított tárgyak jegyzékén túl ismertesse az ország termé-

szeti adottságait, iparát mezőgazdaságát, kultúráját.120 Ráth Károly a sajátos termelési jelleggel 

bíró háziipar mellett emel szót. Konek Sándor is méltatja Ráth érdemeit a világtárlat kap-

csán, de az azt követő évben kiadott statisztikai művében121 csupán a külföldi – olasz, német – 

példákat találja említésre és követésre méltónak. 

117   Ráth K. 1881. 46.; Ráth K. 1868a, 1868b.
118    Keleti K. 1879. 91. Gelléri Mór a Kelet K. szerkesztette kötetben azt is megjegyzi, hogy bár nem 

szeretne levonni a fentebb említett tanműhelyek értékéből, még is ezek nem mindegyikében űznek 
tulajdonképpeni háziipart. 

119    Rómer F. 1875-ben megjelent cikkét (Die nationale Haus-industrie auf der Wiener Weltausstellung 1873) 
Kresz Mária fordította magyarra. Kresz M. 1973. 19-20.

120   A statisztikai bizottság szakértőki: Hunfalvy János, Konek Sándor, Bielz Albert, Keleti Károly 
121   Konek S. 1875. 398.
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A korábbi tapasztalatok és az ipartörténet szempontjait összegezve Matlekovits 

Sándor három főbb kategóriáját különíti el a háziiparnak az 1874-ben megjelenő, nemzet-

gazdaságról szóló könyvében. Alacsonyabb rendű alakja a házi foglalkozás a család szükség-

leteinek kielégítésére, ilyen a varrás, fonás szövés, amit akár piacra is vihetnek. A mezőgaz-

dasági munkák mellett nagyobb jelentőségben űzött mellékfoglalkozás a háziiparnak fej-

lett formája, mely „főképp zord vidékeken, hol a mezőgazdaság az év nagy részint át alig ad 

munkát, igen előnyös.”122 Ilyen háziipar fejlődött ki, mint megállapítja a fonás- és szövés-

nél, szalma- és gyékényfonásnál, fafaragásnál. A főként német nyelvű elméleti munkákra 

alapozott történeti irodalom észrevételeit nem hagyhatták figyelmen kívül a néprajz ké-

sőbbi szakírói.

Budapesten 1876-ban Nemzetközi Statisztikai Kongresszust rendeztek. A rangos 

találkozó külön foglalkozik a háziipar definiálásával, és az ipari helyzetének meghatározá-

sával, melynek a francia és angol nagyvárosok háziipari munkásainak körében akkor kiala-

kult sztrájkhelyzet állta a hátterében.123 Számos hazai és külföldi javaslat elhangzása után 

a következő meghatározást fogadták el: „a háziipari termelés oly üzemforma, amikor vala-

mely kereskedelmi vállalkozó az önálló vagy nem önálló, de mindenkor saját otthonukban 

dolgozó iparosoktól az előre meghatározott minták és feltételek szerint készített árut da-

rabáron átveszi és rendszerint az áru előállításához szükséges nyersanyagot, vagy a fél-

gyártmányokat is szolgáltatja”.124 A korabeli ipartörvények is e meghatározás szellemében, 

de mindenképpen a külföldi példák hatására próbálják a hazai viszonyokhoz igazítani ren-

delkezéseiket. 

Sem egységes meghatározás,125 sem egységes joggyakorlat nem volt addig a háziipara 

vonatkozóan. Az 1884. évi ipartörvény kimondja, hogy a házaló kereskedés és a háziipar nem 

tartoznak rendelkezései alá,126 szakaszosan még is érintette. Ezen körülmények hatására tehát 

122    Matlekovits S. 1874. 354. Később hasonlóan fogalmaz Földes Béla is statisztikai munkájában, de, 
mint mondja „ha nem szoritkozik az illetők szükségleteinek kielégítésére, hanem a termelés nagyobb 
mérvben történik és a termékeit piacra hozza, a háziipar népiparrá fejlődik”. Földes B. 1885. 176.  
A budapesti Országos Általános Kiállítás közlönye, egyik fő programja értelmében, egész oldalt szentel 
a népipar definiálására és a legelterjedtebb ágak, késztermékek leírására. Olyan foglalkozási nem értendő 
alatta, amely részint a háztartási szükségletek fedezésére, részint a piac, vagy egyes vállalkozók számára 
rendesen űzetnek, a tekintet nélkül, hogy a háziipar egyes nemei csak mellesleg, a mezőgazdaság által 
hagyott szabadidő kitöltéséül, vagy folytonosan és iparszerűen űzetnek”. A Budapesti Országos Általános 
Kiállítás Közlönye. 1885. 187. A népipar fogalma ezt követően válik egyenértékűvé a háziiparral, amikor, 
ezzel egy időben a művészi ipar is az előképek keresése végett mindinkább a nép felé fordul.

123   Csák E. V. 1928. 18.
124   Csák E. V. 1928. 18.
125    Meg kell itt említenünk több értekezést, ami a háziipar meghatározásával foglalkozik, de itt, ebben a 

tanulmányunkban nem áll módunkban részletekbe menően kitérni rá: Tanácskozás a háziiparról. 
Budapest, 1922.; A házi-ipar lendülete. Házi-Ipar Lapja 1877/15. 1.; Házi-Ipar Múzeum. Házi-Ipar 
Lapja 1877/6.

126   1884/XVII. t.c. 183.§-a. Pum J. 1914. 401.
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központi miniszteri rendeletek meghozatalát látták szükségesnek.127 A múlt század végén egy-

szerre három tárca, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és a Kereske-

delemügyi Minisztérium foglalkozott az üggyel és hozták meg a saját területük szempontjából 

megközelítve, de mind egyaránt a háziipar fellendítését és mostoha helyzetének gazdasági, jogi 

rendezését célzó intézkedéseit, amelyekhez komoly előzetes felmérések szükségeltettek.128  

Az 1893-as mutatók szerint a történelmi Magyarország területén a piac- és fejlődőké-

pesnek ítélt háziipari ágak a következőképp oszlanak meg: 

–  agyag háziipar (különleges fazekak, cserepek) Gömör, Csongrád, Bihar, Sopron, 

Naszód, Csík, Udvarhely, Maros–Torda, Torda–Aranyos vármegyékben, 

–  fa háziipar (faszerszám, szerszámnyelek, faedények, facipők, szitakéreg) Gömör, 

Nyitra, Veszprém, Háromszék, Udvarhely vármegyékben,

–  kosárfonás (Szepes, Bács-Bodrog, Zemplén, Sáros és Trencsén vármegyékben,

–  szatyor- és gyékényfonás Csongrád, Szatmár, Maros–Torda, Beszterce–Naszód, Pest-

Pilis–Solt–Kiskun vármegyékben,

– szalmafonás Hajdú, Maros–Torda, Udvarhely, Szeben vármegyékben,

– szőnyegszövés Torontál, Máramaros és Csík vármegyékben,

–  varrottas és hímző háziipar Kolozs Csík, Nyitra Trencsén, Pozsony és Brassó vár-

megyékben,

– csipkeverés Bars, Zólyom és Nagy-Küküllő vármegyék területén jellemző.129 

Ez a kor adott nagyobb lendületet a háziipar előmozdítását foganatosító terveknek, 

oktatási és szociális lépéseknek. 1898 és 1903 között 735 állami irányítású tanfolyam műkö-

dött összesen 30 ezer hallgatóval. Egy-egy téli időszakban több százat tartottak országszerte 

gazdakörök, földműves iskolák, vándortanárok szervezésében.130

A háziipar állami részről vállalt intézményesítése, a célzott támogatások és annak 

felismerése, hogy a nemzeti karakter megjelenítésére a magyar gyáripar képviselői önma-

gukban még kevésnek bizonyulnak, együttesen járultak hozzá e termelési mód egyre na-

gyobb nyilvánosságához. A világkiállítások, de hazánkat népszerűsítő fővárosi tárlatok al-

kalmával is a nemzeti jellegről legtöbbet a vidéki földművelő nép életterét és életmódját 

érzékeltető etnográfiai elemek képesek mondani. Hogy nagyszabású kiállításokon ezek 

127    Egy 1899-es miniszteri rendelet már határozottan megfogalmazza, mi tekintendő háziiparnak: „melyet 
űzői saját lakásukon maguk v. családtagjaik segítségével, kézi erővel, akár közvetlen a fogyasztó, akár 
meghatározott munkaadó (vállalkozó) részére végeznek” Pum J. 1914. 399.

128    A kérdéssel foglalkozik: Keller Gyula: Mezőgazdasági háziipar. Budapest, 1903.; Gelléri Mór:  
A háziipar fejlődéséről. Magyar Háziipar. Lap 1910/1 2.; Gaul Károly: Háziipar a XX. században. 
Magyar Háziipar 1910/1. 3–5.; Tudósítás a Székely Háziipari Szövetség megalakulásáról. Iparfejlesztés, 
1910/15-16. 11.; Gazdakörök a Székelyföldön. Magyar Háziipar 1910/5-7 3.

129   MOL K231-1895-2-2443
130   Keller Gy. 1903. 13.
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kellő hitellel jelenhessenek meg, átfogó statisztikai felmérésekre, gyűjtésekre és elemzések-

re volt szükség.131 

A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi törvény támogatási lehetőséget, adó- és ille-

tékkedvezményeket biztosít a nagyobb számú háziiparosok rendszeres foglalkoztatására beren-

dezett vállalatoknak. A gyáriparral és kereskedelemmel együttműködő, „kapitalisztikus” házi-

ipar, amelyet kiválóan példáz a hajdúnánási szalmaipar, épp a kedvezményezett időszakban élte 

virágkorát, kihasználva a törvény adta lehetőségeket. E mellett törődni látszottak az „ősi házi-

iparral” is, működésüket nem kötötték hatósági engedélyhez, portékáikkal megjelenhettek vá-

sárokban, sőt a házalás lehetősége is biztosítva volt számukra.132 

Mivel a háziipar fejlesztésének elősegítését mindenek előtt a kereskedelmi kapcsola-

tok megteremtésében, a piacok felderítésében látták eredményesnek, a termelők számára 

szövetkezetek létrehozását szorgalmazták, melyek működéséhez anyagi támogatást a több-

nyire e célra szakosodott Országos Központi Hitel Szövetkezet nyújtott a század fordulóján. 

Működése során több háziiparnak nyújtott anyagi támogatást, és ennek a szervezetnek kö-

szönhető, hogy többek között, „tisztán altruista intézkedéseivel”133 a hajdúnánási szalmaka-

lapipart is megmentette. 

Az 1908-ban budapesti központtal megalakult Országos Magyar Háziipari Szövetség a 

háziipar minden irányú fejlesztési és pártolási programját kitűzte célul s ehhez maximális anya-

gi, erkölcsi támogatást kapott az államtól.134 

2.3. Vidéki háziipar, városi gyáripar külföldön és a történelmi Magyarországon 

Szalmakalap gyárak Európa-szerte ott alakultak, ahol biztosítva volt az elegendő 

mennyiségű, előállításhoz szükséges nyersanyag. Az ipartelepek kialukálásának feltétele a 

közelbentermesztett alapanyag, a jó minőségű búzaszalma, és a belőle többféle módon elké-

szített fonat. Európa legnagyobb központjai a háziiparral karöltve tudták csak elérni a terme-

lékenység egyre növelhető fokát. Egészen addig támaszkodtak a fölművelő nép mellékfoglal-

kozására, amíg be nem tört a piacokra az olcsó távol-keleti fonat és más szalmapótló anyagok. 

Hatásai végül a hazai iparban is megmutatkozotak.

131    M. Kir. Kereskedelemügyi Minisztérium országos felmérése MOL K231-1895-2-2443. A nyomtatásban 
is megjelent értekezések közül a teljesség igénye nélkül: Gelléri Mór: A magyar háziipar jövő iránya 
(1883), Jankó János: A millenniumi falu (Sajtó alá rendezte Szemkeő Endre, 1989); továbbá Ráth Károly: 
Háziiparunk jellege és közgazdasági szerepe. Kovács Gyula: A magyar háziipar törzskönyve. Utóbbiak a 
Matlekovits-féle millenniumi kiállítás főjelentésében jelentek meg. Matlekovits S. 1898.

132   Pum J. 1914. 405.
133   Pum J. 1914. 425.
134   Pum J. 1914. 418.
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Mielőtt a hazai szalmafeldolgozás elterjedtségét fölvázolnám és a legnagyobb magyar-

országi központ térhódításának külön fejezetrészt szentelnék, azokat a külföldi, nálunk is erő-

sen ható példákat kell megemlítenem, amelyek megszabták a hazai háziipar kialakulásának 

útjait, majd pedig ennek nyomán a gyári szalmakalap-előállítás kifejlődését. 

2.3.1. A szalmafeldolgozás előfutárai, Olaszország, Svájc és egyéb külföldi példák 

A 19. század közepére a szalmakötő háziipartól elválaszthatatlanná váltak a fonatokat 

feldolgozó szalmakalapgyárak az egész itáliai Toszkánában, főként Firenzében, Svájc egyes 

kantonjaiban, az angliai Luton körzetében, vagy Drezdában, Freiburgban, Bécsben, hogy csak 

a legfontosabbakat említsem. Möller, 1820 előtt, a szalmakalap készítés általa ismert európai 

központjai között Berlin, London, Párizs, Drezda nagyvárosait és Olaszország egyes tartomá-

nyait veszi számba. „Természetesen ezek a portékák a falukon és kisvárosokban egyes szemé-

lyektől készíttetnek” – mondja.135 

Hazai statisztikusaink, iparügyi szakértőink előtt nem volt ismeretlen az európai gyá-

rak neve. A dinamikusan fejlődő központok, mint haladás követendő útjai jelentek meg a hazai 

iparfejlesztés terén. Az 1870-es években a szalmafonás rohamos terjedéséről számolnak be. 

Kubinyi Lajos tudni véli, a legfinomabb szalmafonatok Olaszországból kerülnek ki, sőt, hogy 

a Toszkán hegyvidéken a 18. században keletkezett háziipar mindinkább az Arno folyó völgyé-

ben terjedt el, majd Felső-Olaszországra, Svájcra, Franciaországra, Angliára is kihatott.136 

Frecskay János is az olaszoknak ad elsőbbséget a Találmányok könyvében: a legjobb fonadé-

kot szolgáltatja, és mintegy „4-5 millió tallérnyi árut visz a világpiacra belőle feldolgozva.137 

Későbbi felfogások szerint a német svájci tartomány lakosai is, ahol egyébként virágzó iparrá 

fejlődött a 19. század első felére a szalmaipar, a 18. század második felében Olaszországban 

tanulták, ahonnan aztán át is ültették hazájukba az ipari termelést.138

Egész nagy teret szentelnek hazai elemzőink a híres olasz szalma termelési és feldolgozási 

tudnivalóira. A termeléshez – mint mondják – sovány domboldalakat választanak, melyet porha-

nyóra művelnek, mint a lennek szokás. Fonadéknak legjobb a tavaszi búza szára, melyet e célra 

külön vetnek.139 Egy-egy hold földbe 4-5 annyi magot tesznek, ahogy szokás, oly sűrűn, mint ná-

lunk a kender, s júniusban aratják.140 Csak az imént idézett források hívják fel a figyelmet a búza  

135   Möller J. 1818. 273.
136   Kubinyi L. 1877. 311.
137   Frecskay J. 1877. 140.
138   Csák E. V. 1928.80.
139   Frecskay J. 1877. 140. Nagy S. 1940. 117. , Dezső I. é.n. 219.
140   Kubinyi L. 1877. 311.
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kender módjára való „nyűvésére”, azaz hogy gyökerestől, óvatosan szaggatják ki a bokrosan növő 

búza tövét, amit aztán markokba kötve szárítanak,141 vagy hagyják a tarlón feküdni, hogy a 

harmatból felvett nedvességet aztán a napfény szívja ki.142 Ez a természetes folyamat a fehérítés 

kezdeti eljárásmódja, ezt később a gyorsabb, hatékonyabb vegyszeres fehérítések váltották fel.

A háziipar fellendülése előtt rendesen a kenyérnek termesztett gabona szárából került 

ki a kalap, mígnem a fonni való szalmával keresni lehetett. Számos olasz kisbirtokos „búza he-

lyett csupán szalmát termelt”, mert néhány heti előkészítés után „belőle hétszeresen is kipótol-

ják a búzaszemek hiányát”.143

A felvágott búzaszárakat legalább 8 osztályba sorolják. A gyárakban gépeket használ-

nak a darabolásra és a válogatásra is. Az 1870-es években az olasz fonatok mindenhová eljut-

nak, Franciaországtól Magyarországig.144

Az olasz gyáripar karakteresen példázta a termelékenység érdekében összefonódó vidé-

ki szalmakötő háziipar és a városi nagyüzem egymásrautaltságát. A vállalatok tulajdonképpen 

varrásra szakosodott üzemek, ugyanígy Svájcban és Firenzében is mígnem a technika fejlődé-

sével a kézimunka fokozatosan háttérbe szorul.

Már az 1700-as évektől használják Toszkánában a gabona szárát fonásra, csak helybeli 

használatra. A szalmafonás olaszországi kutatói arra hivatkoznak, hogy forradalminak tűnt  

a felismerés, hogy ha a tavaszi búzafajtát (ol.: „il grano di marzulo”,) a kalász érése előtt szedik, 

akkor az átlagosnál világosabb, hajlékonyabb, vékonyabb szalmát nyernek. A 18. század elejétől 

évek) a mediterrán égöv alatt termelt toszkán szalma, a marzolano minden mást fölülmúlt  

141   Vö.: Frecskay J. 1877. 140., Kubinyi L. 1877. 311.
142   Dezső I. é.n. 217.
143    Kubinyi L. 1877. 311. Olaszország már a 19. század első felétől szállítja különböző területekre a fonnai 

való szalma alapanyagot, természetesen mindemellett kalapokat is. Rucellai, O. 2001. 20.
144   Frecskay J. 1877. 141.

Toszkánai fonónők 
munkában, 1900 
körül (Oliva, R. 
2001. nyomán)
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minőségében. A Firenze melletti Signa városka az első, virágzásnak induló központ, majd a Pesa 

és Bisenzio völgyek területei követték. 1735-ben a toszkánai nagyhercegség vámintézkedései 

nyomán óriási kivitelre nyílott lehetőség. Prato, Pistoia és Signa gyárai az 1800-as évek elejére 

megsokszorozták termelésüket. 1818-ban 4 ezer, 1822-ben 60 ezer ember, főként nők dolgoz-

nak a szalmaiparban. A kész kalapok külföldre szállítása mellett az 1830-as évek végétől rááll a 

nyers szalma kivitelére.145 1850-ben 56 gyár működött Firenzében, 14 pedig vidéken. 

A 19. század első felében óriási verseny kezdődik az európai szalmaipar szereplői kö-

zött. Számos fordulópont befolyásolta fejlődésüket. Hirtelen bekövetkező, ideig-óráig tartó, 

vagy éppen hosszú évekre kiható változásokat eredményeztek a védővámokkal kapcsolatos gaz-

dasági intézkedések, a kínai, japán fonatok behozatala, az újabb és újabb technológiai vívmá-

nyok alkalmazása.

Míg a nyersanyagban Toszkána jeleskedett, az angolok és svájciak a fonatok finomságá-

ban előzték meg vetélytársukat. Az 1820-as évek táján Angliában bevezetik a 11-szálú szalma-

fonatot.146 A fonatszalagokat úgy varrták egyiket a másik fölé, hogy a varrás szála láthatatlanná 

vált. Egy időre az új technika háttérbe szorította a korábban kedvelt fonattípusokat, melyek 

alkalmazását a gyorsan változó divat befolyásolta. A legjobb minőségű 11 szálú fonat volt a 

legkedveltebb.

Svájcban egy egészen új technológia forradalmasítja a szalma fonását. Egy háromélű 

szerszámmal többszörösen hasított, majd hengerek között préselt szalmaszálat speciális szövő-

széken, majd szövőgépeken kezdik el szőni.147 Bár az angol és olasz gyárak is ismerik, használa-

tával egy egészen új korszak veszi kezdetét. A viszonylag rövid, 30-40 cm-es szalma szálakat 

idegen anyagokkal kombinálják: lószőrrel, manilai kenderrel rafiával, pamuttal és egyéb rostok-

kal, gyapjúval, fahánccsal. Az anyag és technológia összehangolásának bonyolult módozatai 

egyre inkább kiszorították a természetes szalmát a kalapkészítésből. 

Az észak-svájci Aargau kanton a szalmaipar egyik legmeghatározóbb pontja. Míg a 

toszkán szalmafeldolgozás, a tradicionális mezőgazdasági termeléshez való ragaszkodásában 

viszonylag sokáig tartotta hagyományos karakterét, addig Svájc folyton a kísérletezésre, újításra 

gondolt. Egész korán elfogadták az új anyagokat, speciális technológiai megoldásokat. Előfutá-

rai voltak a fehérítés, színesítés folyamatainak. A hegyvidékeken nem állt módjukban a hajléko-

nyabb szárú tavaszbúza termesztése. A rozs durvább, vastagabb szára minőségében meg sem 

közelítette az olasz búzaszalmát, így arra kényszerültek, hogy fehérítéssel, vagy festéssel növel-

jék a nyersanyag értékét. 

145   Rucellai, O. 2001. 17., 20.
146    Rucellai, O. 2001. 19. Vö.: Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 1996. 

103–107.
147   Dezső I. é.n. 222.



– 39 –

Ezeken a területeken nálunk teljesen ismeretlen osztályozási móddal válogatták szét a 

szalmaszálakat, amely végül meghatározta a szalmafonatok vastagságát és biztosította az egyen-

letességet. Az erre szolgáló „szűrőberendezés” számos, egymás felett elrendezett, lyukasztott 

rácsokból (lemezekből) állt, ahol a fölsőtől lefelé, a legvastagabbtól a legvékonyabbig potyogtak 

át a csomókban kézzel szórt szalmakötegek.148 Gépesített változatában egy dobban rázogatták 

az osztályozandó szalmaszálakat.149 Hazai területeken a válogatást csak szemre, osztályozó be-

rendezés nélkül végezték.

A svájciak már az 1820-as évektől alkalmaztak olyan fonástechnikákat, ami a legkevésbé 

sem emlékeztetett a hagyományos 3-11 szál összegfogásából alakított fonatcsíkokra. Bár az ere-

deti anyagok a rozs- és a búzaszalma töretlenül kísérte a szalmaipart, folytonos újításokon, vál-

tozásokon ment keresztül a nyersanyag feldolgozás technológiája. A hagyományos fonás 

(Geflecht) mellett hasított szalmából dolgozták ki a sokkal inkább vert csipkére (Blonde, vagy 

Klöppelspitze), paszományárukra emlékeztető, gombszerű díszítéssel ellátott széles szalmacsíko-

kat (Gestrick), bordűröket (Bordüre).150 A svájciak feltalálta alaptípusok uralták a szalmaipart a 

19. században .151 Emellett szőni (Stumpen) is tudták a szalmát a vászonszövés analógiájára.152

148   Scheuermeier, P. 1956. 453.
149   Dezső I. é.n. 222.
150    Ezek a típusok a svájci német terminusokkal együtt vonultak be a szalmaiparba. Rucellai, O. 2001. 57. 

Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 1996. 96.
151    A svájciak találmányukkal, a sajátos szövőszéken készülő speciális, vékony bordűrszerű, sújtásos szélű  

szövetcsíkokat tudtak előállítani, ahol pamuttal, lószőrrel, selyemmel kombinálták a vékony szalmaszálakat. 
Vö.: Rucellai, O. 2001. 56.  Vö.: Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 
1996. 103. Az utóbbi könyvben közölt ábrákon olyan szövőgépek láthatók, amelyek a paszományos és 
gombkötő mesterek technikai felszerelését mutatják. Az eredeti gabonaszalmát nem lehetett az ismertetett 
fonógépeken feldolgozni, csak más anyagokkal vegyítve. 

152    A szalmaszövésnek egyik másik válfaja a vászonszövés elvéhez hasonlatos, ahol a hasított, préselt szalma 
alkalmazásánál a lánc és a vetülékszálak kereszteződésekor kötési pontok jönnek létre, így szalma 
méteranyagok szőhetők. Nagy S. 1940. 121. Ezek feldolgozási eljárása nem kívánok bővebben kitérni.

Toszkánai 
szalmát válogató 
munkások, 1900 
körül (Oliva, R. 
2001. nyomán)
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A két terület, a svájci Aargau tartomány és az olasz Toszkána a maga nemében, egymás-

tól függetlenül fejlődött. Mindkettő hasonló szerepet töltött be a világpiacon a szalma- és ka-

lapkereskedelem terén, 1820-tól a 19. század végéig. A szalmaipar virágkorában a két távoli táj 

meglehetősen szoros kapcsolatban álltak. 

A tavaszi búzából nyert különleges és utánozhatatlan minőségű, hosszú, rugalmas és 

világos szárú nyers szalmával, klasszikus, finom fonataival Toszkána folyamatosan uralta a 

nyersanyagpiacot, míg Svájc speciális találmányú szalmaszöveteivel hódított. A különleges 

nyersanyag Toszkánába vonzotta Svájc legnagyobb gyártulajdonosait, akik Firenzében és kör-

nyékén telepedtek meg leányvállalataikkal. A 19. század végére a térség legnagyobb gyára R. A. 

Bruggisser-é, aki 1895-ben 105 alkalmazottal dolgozott.153 Társaival együtt a firenzei szalma 

nyersanyag és szalmakalapok terjesztésében játszott jelentős szerepet. 

153    A legnagyobb gyárak Firenzén kívül: Fiesole, Brozzi, Signa, Prato, Fiorentino városokban és Bisenzio 
tartományban működtek. 30-180 gyári munkást alkalmaztak. Rucellai, O. 2001. 25–26. Nőket, férfiakat 
és gyerekeket is a munka jellegétől függően. A hidraulikus kalapprés kezelése kifejezetten férfimunka volt. 
A 19. század végére megjelentek az ország délvidékéről származó kunkurens vállalatok Marchében (a keleti 
parton Toszkánával szemben), a Nápolyi-öböl szigetei és északon, az Arno felső völgyében Casentino. 
Rucellai, O. 2001. 27.

Svájci fonatok a 19. század elejéről (fölülről lefelé): 
kézzel fonott sima szalmafonat; gépen szövött 
szalmazsinór (Rädligeflecht); bordűr (Bordüre); 
vert csipke módjára készült szalag (Kloppelspitze); 
sújtásos szélű széles szalmazsinór (Gestrick)
(Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, 
B. – Isler, R., 1996. nyomán)
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A svájci Aargau tartomány központjától nem messze fekvő Wohlen volt a leghíresebb háziipa-

ráról, ahol már a 19. század elején gyárak épültek a nagy mennyiségben előállított szalmafonatokra. 

Jacob Isler, a szalmaipar úttörőjeként számon tartott kiváló üzletember, nagyban hozzájárult a szalma-

ipar felvirágoztatásához hazájában, bár az első vállalat mégsem a nevéhez fűződik.154 Annál jelentő-

sebb befolyása volt a kereskedelemre és a szalma piacképessé tételére. Korán ráálltak nem csak a 

rozsszalma igényelte fehérítésre, de a színezésre is. 1850 táján erre specializálódtak üzemek, míg ná-

lunk csak az 1900-as évek elején, állami támogatással alakultak szalmafestő gyárak, Hajdúnánáson. 

Az ismert németországi, olaszországi, svájci üzemek az 1860-as évektől kezdik alkal-

mazni a gőz feszítő erejét használó gépeket. A változatos kalapformák kialakítására képes hid-

raulikus kalapsajtókat, a kalapokat fém formákra vasaló, gőz működtette présgépeket, amelyek-

kel a kalapok (akár férfi, vagy női) típusainak jóval szélesebb skáláját tudták piacra vinni. Ezt 

feltehetően megelőzte a lábbal működtethető, fonatszalagok összeillesztésére szolgáló kalapvar-

ró gépek használata, mely a gyárak kialakulásában meghatározó eszközfeltételt jelentett. A kü-

lönleges szerkezetű, rendszerint láncöltéssel dolgozó varrógépben elfordulhat a tű alatt bármi-

lyen forma.  Kezdeti alkalmazásának, terjedésének látszólag felderíthetetlen kérdésében egyet-

len általam ismert irodalom sem segített, ellenben a korábban említett speciális fonó- illetőleg 

szalmaszövő gépek 19. század közepére tehető ismeretével, folyamatos tökéletesítésével.

A 20. század elejére kezdik uralni a piacot az Ázsiából érkező alapanyagok. A távol-ke-

leti (kínai, japán) rizsszalma fonatok alacsony áraikkal fokozatosan lenyomták a háziipari mun-

kások bérét, ez kihatott a késztermékek áraira is. Fillérekért lehetett fonadékokhoz jutni. Egye-

dül csak a finom toszkánai fonatoknak nem volt riválisa.155

154   Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 1996. 21. 
155    Még a 20. század elején is erős volt a fonat kivitele. Franciaországba, Angliába, Németországba, Mexikóba, 

Svájcba, Belgiumba, Argentínába, Brazíliába exportáltak, de Amerika is a legnagyobb felvásárlók között 
volt. Rucellai, O. 2001. 36.

M. Bruggisser 
szalamakalap-
gyáros üzlete 
Bécsben, 1912 
körül – (Kuhn, 
D. – Wohler, 
A. – Hohl, M. – 
Littman, B. – Isler, 
R., 1996. nyomán)
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A divat kényszere folytonos kihívásokat jelentett a szakmában. A szalmakötés hagyo-

mányos módozatait a gyárak a 20. század első felére szinte teljesen mellőzték, ahogy lassan a 

természetes alapanyagot is mindinkább idegen, szintetikus szalagokra cserélték. 

A vidéki háziiparosok, hagyományos életmódjukhoz való ragaszkodásukban jobbára 

megmaradtak az évszázados ismereteknél, úgy a toszkánai földművesek, mint a svájci hegyek, 

tiroli alpesi tájak pásztornépei. Viktor Geramb, a 20. század első felének egyik legnagyobb vi-

seletipari kutatója a világ sok részén vizsgálta a szalmakalap készítés történetét, munkamódját 

is. Már igen korai, 15. századi stájerországi példákat ismer, eredményeire hivatkozik több oszt-

rák néprajzkutató.156 Az ausztriai stájer régióban (Ramsau, Sausal, Hitzendorf) 1818-as adatok 

szerint a vidéki lakosság nagy aránya, főleg asszonyok, leányok sokan éltek szalmakalap készí-

tésből.157 Kézzel előállított portékáikat kelet-tiroli kereskedők terjesztették, akik aztán az emlí-

tett városokban sorra alapították gyáraikat. A gyáripar és háziipar párhuzamos működése épp-

úgy tapasztalható itt, mint az olasz, svájci területeken, vagy akár nálunk.

A kelet-tiroli Kalsban a szalmakalap készítést sok asszony mellékfoglalkozásként 

űzte, s a legutóbbi időkig foglalkoztak vele a saját, vagy helyi szükségleteket fedezve. Az asz-

szonyi munka alapvető folyamatai Olaf Bockhorn osztrák etnológus kutatásai nyomán is-

mertek.158  A lokális eljárások tanulságos részleteit a székelyföldi kalapkészítés gyakorlatának 

ismertetéskor összehasonlításképpen felidézem, ahogy az olasz Svájc Ticino tartománya és 

az észak-itáliai Emilia–Romagna régió egészen speciális mozzanatokat őrző szalma feldol-

gozási technológiáját is, melyet Paul Scheuermeier, az Alpok népei életmódjának tanul-

mányozója az 1950-es években rögzített.159

A szalmához számos foglalkozás kötődött Angliában, mint Európa vidékein is: voltak 

fonatkereskedők, szalmapréselők, szalmahasítók, szalmaválogatók, szalmafestők, de legtöbben vol-

tak a szalmakötők. A legnagyobb angol szalmafonó háziipari központ Lutontól északra, 10 mér-

földre, Edlesborough-tól nyugatra, délen Great Gaddesden-ig terjed, északi határa Wingfield, de 

az ipari Anglia sok részén ismerték a szalmafonást. A háziipar legnagyobb hányada Bedfordshire, 

Hertfordshire, Essex és Buckinghamshire területére esett.160 Asszonyok, gyerekek és férfiak dol-

goztak a fonni való szalma előállításáért, hogy aztán a téli időszakban, vagy esténként, nap-

nyugta után, sokszor egész éjjel. Amikor a férfiak nem dolgoztak, hosszabb-rövidebb időre ők 

is visszatértek a szalmafonás mesterséghez. A gyerekeknek már nagyon korán, 3-4 éves  

156   Bockhorn, O. 1987.
157   Bockhorn, O. 1987. 237.
158    Olaf Bockhorn és társa egy néprajzi dokumentumfilmet készített a ’80-as évek közepén az „utolsó” kalsi 

szalmafonó asszonyról, aki filmükben felidézia kalapkészítés mozznatait vetéstől aratásig, fonástól a kalap 
díszítéséig. Bockhorn, O. 1987.

159   Scheuermeier, P. 1956.
160   Gróf, L. 2002. 19.
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koruktól meg kellett tanulniuk a fonást, amit aztán a szalmafonó iskola keretei között 

folytattak. A háziiparos családok számára a kizárólag fonások tanítására, közös munkaal-

kalmakra berendezkedő szalmaiskolák látogatottsága megelőzte az írni-olvasni tanító is-

kolákét.161 

Egy 17. századi archív forrás tanúsítja, hogy már az 1680-as években, több mint tízezer 

ember élete függött a szalmakalap kereskedőktől a dél-kelet angliai Luton körzetében162 A vidék 

fő terménye a búza, amely a termőterület egynegyedét foglalta el. Az óriási mennyiségű kenyér-

gabona a legjobb fonásnak való szalmát adta. 

1865-ig a háziipari termelést elkerülték a szigorú szabályozások, úgyhogy a szalmafo-

násból származó jövedelem sokáig adómentes volt. Az 1870-es években sokan vándoroltak be 

ezekre a területekre, a jövedelmezőnek tetsző mellékfoglalkozás és a kereskedelmi lehetőségek 

végett. A szalma háziipari feldolgozása a 19. század fordulóján még a kivándorlástól is vissza 

tudta tartani családfőket, akik az időszakos munkanélküliségben mindig tudtak ezzel a speciá-

lis tevékenységgel foglalkozni.163

Az angol szalmakötés legnagyobb vívmánya a 19. század fordulóján egy kovács 

által készített kéziszerszám, a szalmahasító, amellyel a szalmaszálat egyszerre több 

egyenletes szálra tudták vágni, s ez lényegesen megkönnyítette az addig késsel végzett 

munkát.164 

A mezőgazdaságnál is jövedelmezőbb háziipari munka a fenti országok jellemző köz-

pontjaiban jóval nagyobb méreteket öltött már a 18. század fordulóján, mint nálunk, ahol a 

külföldiek termelékenységét épp csak megközelítő gyárak az 1880-as évektől kezdenek föltűnni 

a kalapipari szektor meghatározó tagjai között. A hazai vállalatok külföldi előfutáraikkal aligha 

kelhettek versenyre a világpiacon. Nyugatra irányuló kivitelünk töredéke a gyáraink által végül 

meghódított lengyel, erdélyi és balkáni piacoknak.

161    Gróf L. 2002. 10. A magyar származású szerző könyvében az említett Luton, Edlesborough, Bucks környéki 
szalmafonókról emlékezik meg, aki felesége révén ismerhette meg közelebbről a háziiparos családok életét 
és kutatásai alapján az angliai történeti vonatkozásokat.  

162    A petíció a nemezkalap viseletének kötelezővé tétele ellen szólt, hiszen ez a rendelkezés súlyosan érintette 
volna számos szalmakötésből élő település életét. Aláírásukkal a következő háziiparos falvak csatlakoztak 
a bedványhoz: Eaton Bray, Totternhoe, Whipsnade, Caddington, Kensworth, Studham, Sundon és 
Wingfield Bedfordshire-ben. Great Gaddesden, Redbourn, és Flamstead Hertfordshire-ben. Gróf, L. 
2002. 14.

163   Gróf, L. 2002. 52.
164    Gróf, L. 2002. 26. A hasított szalmából készültek a legfinomabb fonatok, köztük a „brillant” (brilliáns). 

Egyszerűbb volt a sima 7-es fonás, amelyeken a gyerekek tanultak, ezt Európa minden szalmakötő 
háziiparosa gyakorlatilag ismerte és használta a kalapok készítéséhez. A teljes (hasítatlan) szálból készített 
fonások.
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2.3.2. Hazai elterjedtség 

Bár az élénk hazai szalmakötő háziipar kellő alapot biztosíthatna a szalmaipar kialaku-

lásához, a szalmakalap lassúbb polgári térhódítása és az iparosodás technológiai feltételei csak 

a nyugati nagyvárosok szalmaiparának virágkorához képest jóval később, az 1890-es évek dere-

kán bontogatják szárnyaikat az első jelentősebb itthoni vállalatok kisüzemektől a gőzgépekkel 

dolgozó gyárakig. 

Korabeli sajtótermékekben, útirajzokban, publicisztikai írásokban, gazdasági címtárak-

ban és főként ipartörténeti összefoglalásokban találhatunk a szálas anyagokat (gyékény-, fűz-

vessző-, szalma-) feldolgozó háziiparokra és a gyáriparra utalásokat. Utóbbi forrásmunkák saj-

nos elszórtan, legtöbbször egyéb háziiparokba ágyazva tárgyalják a szalmafonást. Az iparenge-

délyhez nem kötött, családi üzemformában működő szalmamunka foglalkoztatottságának 

arányai, annak alakulása, az éves termelés és az ebből származó jövedelmek nagysága nehezen 

követhetők.

A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara- ide tartoznak Debrecen szabad királyi város, 

Szatmár város, ill. Hajdú, Jász–Nagykun–Szolnok, Szabolcs, Szatmár, Máramaros, Bereg és 

Ugocsa vármegyék – 1879-es jelentése alapján csak néhány településen tulajdonító nagyobb 

jelentőség a szalmakalap háziiparnak. A kamara felmérése szerint „finomabb fonadékok előállí-

tásával Hajdúnánáson a lakosság nagy része, Hencidán az egész falu foglalkozik. Hajdúböször-

ményben, Konyáron és Debrecenben számos családnak biztosít keresetet. A kalapok ára száz 

darabonként 8-15 forint. Az összes forgalom Hajdúnánáson évente 30-35 ezer, Hencidán  

10-12 ezer forintra tehető. A bihari községek elsősorban Nagyvárad és Debrecen piacát látják 

el az 5-6-féle minőségben készülő kalapokkal.”165 Megállapítja, máshol a „nyersanyag termelését 

és osztályozását gyarló módon végzik. A finomabb készítményekhez szükséges fehérítést nem 

értik és nem ismerik. Egyébként a fonás szép és tartós, vetekszik az angol és holland készítmé-

nyekkel, sőt a belföldi fonadékok puhábbak, tartósabbak”.166 A jelentésből világosan kitűnik, a 

termelékenység növeléséhez és a szalmakalapok piacképessé tételéhez szükséges nyersanyag fi-

nomítási eljárások alig ismertek. Pedig a fehérítés, színezés ismerete a kelendőbb kalapok előál-

lításához nélkülözhetetlen. Az 1879-es kamarai jelentésben fogalmazódik meg a szakismeret 

továbbfejlesztésének sürgető igénye, mégpedig külföldi, a mesterségben fejlett vidékek vándor-

tanítói révén: „a fent említett községek mindegyikében egy-egy helvetiai, vagy tiroli kalapkészítő 

165    Az összes forgalom kalapból „Nánáson legalább 3-3500, Henczidán 12.000, Böszörményben 8-1000, 
Konyár és Debrecenben 3-4000 forintra tehető”. 1879-es kamarai jelentések. MOL K168- 1881-9-321 
Ugyanitt fogalmazódik meg a külföldi továbbképzések igénye: „a fent említett községek mindegyikében 
egy-egy 

166   MOL K168/1879-98-1776. 
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családnak betelepítése által rövid idő alatt igen üdvös eredményeket lehetne elérni, melyek gazdagon 

fizetnék vissza a nép ezen keresetforrásának emelése által az erre tett csekélyke áldozatokat”.167

A korábbi hírlapi tudósítások már az 1860-as években is jelzik e jelentős mellékjövedel-

met, a szalmakötő háziiparról csak az 1880-as évek közepéről kapunk pontosabb képet, a hiva-

talos statisztikai felmérések tükrében. A ’vessző-, gyékény-, háncs-, szalma- és káka ipar’ fő 

csoportjában külön táblázat tünteti fel a kalapkészítő férfiak és nők számát, a felhasznált gépe-

ket, és az évi termelést. A közölt mutatók alapján Hajdú megye jár élen, ahol több mint 2800 

egyén egyedülállóan 1000 darab, a szalmafonat mángorlására használt simítógépet is igénybe 

vesz a munkafolyamatban. Hajdú megyében évente közel 21.500 kalap készül. Ezek a számok 

legnagyobbrészt Hajdúnánás mutatóit tartalmazhatják. A sorban Szeben és Udvarhely megye 

követi, de a háziiparosok és a termelés értéke is alig negyede az előbbinek. Hajdúböszörményben 

szintén űzték a mesterséget, sőt fegyintézeti rabokat foglalkoztattak kalapkötéssel.168

A bihari Hencidán is kötöttek szalmát, a megélhetést kiegészítendő, erről az 1868-ban 

Debrecenben megjelenő Alföldi Hírlap is tudósít.169 A Borovszky szerkesztette vármegyei mo-

nográfiák Biharról szóló kötete úgy beszél a  szalmakötő háziiparról 1901-ben, mintha az már a 

múlté lenne. Készítenek szalmafonatokból szalmaszékeket, nyugágyakat, üvegburkokat (szalmato-

kokat) is, de leginkább kalapokat. Megfigyelése szerint leginkább Hencidán és környékén, Konyáron, 

Szentpéterszegen, Erdőgyarakon, Esztárban és Gáborjánban van elterjedve, amely, mint mondja, „a 

nyolcvanas évek elején Henczidának évenként 10-12.000 Forintot jövedelmezett”. Hozzáteszi 

ugyanakkor, hogy a háziipar legfőképp a szalmakalap varrógépek elterjedése és a külföldi fehérített, 

festett minőségi fonatok leterjedése miatt mindinkább veszít korábbi jelentőségéből.170

167   MOL K168- 1881-9-321
168   Jekelfalussy J. 1885a. 35.
169    „A szalma pántlika (értsd: fonat) és kalap készítés Nánás vidékén és Bihar megyében Henczida körül, a 

gyékényszövés Komádi körül nagyon értékes és terjedelmes köznapi kereseti ág már jelenleg is.” Alföldi 
Hírlap 1868.

170   Borovszky S. 1901. 236.

Hencidai, 
gáborjáni 
szalmakalap-
kötők, nagybajomi 
gyékényfonók 
az 1885-ös 
budapesti Országos 
Általános Kiállítás 
fényképalbumában
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A felsorolt háziiparos községek közül végül Hajdúnánáson alakult ki az üzemszerű 

szalmakalap-előállítás központja, melynek kialakulását és fejlődését, meghatározó szerepét 

alább részletezem. 

Figyelve a háziipari és üzemi termelés időmetszeteit, a 19. századi források a tárgy 

szempontjából fontos és kellően részletes adatokat is közölnek. Az 1896-ban megjelenő házi-

ipari törzskönyv összes vármegyét áttekintő felmérésének eredményei, kizárólag a szalmakalap 

készítésre vonatkoztatva az alábbi felsorolásban summázható,171 ahol a zárójelbe tett számok a 

községekben a háziiparral foglalkozó családokat jelzik:

Bihar vármegye: Konyár (50), Henczida (100)

Hajdú vármegye: Hajdú-Nánás (2.000), Hajdú-Böszörmény (1.200), Hajdú-Dorog és 

Újfehértó (100)

Kolozs vármegye: Jákótelke (30), Dank (34)

Maros-Torda vármegye: Deményháza (13), Ehed (29), Hodos (38), Jobbágytelke (45), 

Mikháza (16)

Szilágy vármegye: Ó-Nádasd (20), Szilágy-Cseh (80), Győrtelek (100), Bogdányháza 

(40), Boronamező (20), Bagolyfalva (20), Ó-Horváti (16), Felső-Bereksző (40), Alsó-

Bereksző (20), Náprád (20), Alsó-Bán (26), Felső-Bán (20), Pecsely (17), Maron (15), 

Perje (15), Hosszú-Újfalu (15)172

A törzskönyv családszámok nélkül – feltehetően be nem érkező adatok hiányában – 

sorolja fel a háziipari ágban még jeles községeket. Ilyen a Szeben vármegyei Kis-Disznód község, 

Udvarhely vármegyéből Magyarzsákod, Bözöd, Rava, Kőrispatak, Bordos, Béta, Vágás, Dobó, 

Etéd, Véczke, Csöb és Székely-Szállás.173 

Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben Hajdúdorogon és Újfehértón összesen 600.000 da-

rab szalmakalap készül. Együtt több mint egynegyed részét teszik ki az összes piaci háziipari 

termelésnek.174 A 2000 hajdúnánási család között minden bizonnyal ott vannak az ekkor már 

működő szalmaüzemek bedolgozó is. 

171    Az évi termelés mennyiségének és értékének meglehetősen hiányos rovatainak közlésétől eltekintek. 
Továbbá nem veszem figyelembe a 10-nél kevesebb háziiparral foglalkozó család mutatóit, hiszen ezek 
nem mérvadóak az elterjedtségre vonatkozóan.

172    A vármegyei járásoknak megfelelően a települések helyesen: Náprád és Hosszú-Újfalu a Zsibói járásban, 
Alsó-Berekszó, Felső-Berekszó, Oláh-Horvát, Hadad-Nádasd a Szilgy-Cseh-i járásban, Győrtelek 
a Szilágy-Somlyói járásban, Bagolyfalu, Alsó- és Felső-Bán, Perje, Pecsely, Máron, Bogdánháza és 
Boronamező a Krasznai járásban.

173   Kovács Gy. 1898. 351-352.
174   Kovács Gy. 1898. 350-352.
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A fenti mutatók nagyvonalakban jelzik a történelmi Magyarországon jellemző szalma-

kötő háziipar csomópontjait. Külön fogom tárgyalni az iparosodás terén kedvezőtlenül alakuló 

szalmakalap-készítés erdélyi történeti kérdéseit. Ebben a nagy térségben sokkal inkább a házi-

ipari termelési jelleg konzerválódott. Alakulását, mutatóit és a hajdúnánási háziipar Erdélyre 

gyakorolt hatásait az általam ismert statisztikai, közgazdasági elemzések és levéltári források 

tükrében e fejezet végén közlöm, összekötendő a székelyföldi recens kutatások tapasztalatait 

bemutató, újabb nagy tárgyalási egységgel.

A hajdúnánási ipar rohamos léptékű fejlődésének részletes felvázolása előtt érdemes 

néhány szót szólni a forrásokban szórványosan jelentkező hazai gyárakról. Viszonylag keveset 

tudunk alakulásuk és működésük körülményeiről, de közülük egynémelyről állítható, meglehe-

tős befolyással bírt a háziipar alakulására is.

Egy nagyon korai, 1846-os címtár tudósít a pesti Boldrini Péterről, aki „szalmakalapokat 

készít nagyban” a Nagyhíd utcában,175 róla több helyen nem találtam említést.

A fővárosban 1862-ben alakul Micsei és Ráth közös szalmakalap-ipari vállalata, amely 

termékeivel többször is felbukkan a hazai és külföldi világkiállításokon. Képviselői, kereskedők 

vagy más közvetítők személyében, akiket pontosan nem ismerhetünk, megjelennek az 1860-as 

években Hajdúnánáson, mint az ekkor háziiparáról már feltehetően jól ismert szalmakalap-

készítő alföldi településen. Nem kis szerepük lesz a nánási fonatok nagyközönség előtti  

175   Ipar-czimtár 1846. 269.

Szalmafonó család. 
Jankó János rajza 
– Vasárnapi Újság, 
1860.
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bemutatásában. Félkész gyártmányaik Párizsba (1867) is kikerülnek, majd itthon is bemutat-

koznak Kecskeméten 1874-ben. A pesti Micsei céget kitűnő szalmafonatokért és az iparág ha-

zai terjesztéséért éremmel jutalmazzák.176 Ráth Károly aktív kezdeményezője lesz a háziipar 

mind nagyobb terjesztésének. A Vasárnapi Újság arról tudósít, ösztöndíjjal segíti az ismeretek 

bővítését. A szalmaipar élénkítésére folytonosan a külföldi példák irányadók.177 

Egy a Nagyszeben környéki szászokat kiszolgáló szalmakalaposról tudósít a szegedi 

mezőgazdasági kiállítás (1876) kapcsán a helyi lap, Michelsberg (Kisdisznód) központtal. Jelen-

tőségét ebben a korban később is bizonyítják adataink.178

Az 1880-as népszámlálás adatait felhasználó statisztikai közlemények egészen meglepő 

számokat közölnek a „szalmakalapos-gyárosok”-at illetően. Bővebb tájékoztató, helymegjelölés 

és név nélkül 364 önálló vállalkozót és 164 segédszemélyzetet tart nyilván a szektorban.179 Az 

iparosok tevékenységi keretei nem ismertek.

A magyarországi ipartelepeket feltüntető 1894-es kiviteli címtár mindössze három, a 

szalmakalap kivitelében számottevő hazai gyár létezéséről számol be. Az „első hajdúnánási 

szalmakalap gyár” Sohler István tulajdonossal 36 munkást alkalmaz, „mindennemű férfi- és 

gyermekkalapokat gyárt”.180 Kattler Bernát Budapesten 30 munkással dolgozik, „készít szal-

ma- és nemezkalapokat díszítve és díszítés nélkül”.181 A temesvári Ladstädter-fivérek gyárában 

100 munkás dolgozik, „férfi-, női- és gyermek szalmakalapokat gyárt.182 A szász lakosságú 

Nagyszebenben és az erős német kultúrával rendelkező Temesváron is működtek szalmaka-

lapokat gyártó kisebb-nagyobb üzemek. A temesvárit Ladstädter alapította 1880-ban. 1891-

ben 26 nő és 4 férfimunkást foglalkoztatott.183 Fiai Budapesten is létesítettek fiókvállalatot, 

Váci utcai bejegyzéssel.184 A versenyképesség számarányos jelzésével a címtár lóerőben adja 

meg az egyes vállalatok tehetségét. Összehasonlításképpen: Kattler 12 lóerővel, Sohler 4 ló-

erővel, Ladstädter Temesváron 40 lóerővel bír. A mutatók a gyártásban alkalmazott gépi erő-

ről tesznek tanúbizonyságot, mindenek előtt a gőzműködésű présgépekről.185 

176   Katona Zs. 1874. 83.
177   A Micsei és Ráth... 1868. 556.
178   Szegedi Híradó, 1876. Szept 6.
179   Láng L. 1887. 332.
180    Kovács Gy. – Sasvári Á. – Telkes S. 1894. 46. Levéltári források ugyanebben az időben Sohler gyáráról 

a következőket tudják: 1000 férfit, 2500 nőt és 1000 gyermeket foglalkoztat, összesen 4500 egyént. 300 
varrógép dolgozza fel a szalmafonatokat és 250000 darab szalmakalap kerül forgalomba évente. MOL 
K231-1895- 2-2443. 

181    Kovács Gy. – Sasvári Á. – Telkes S. 1894. 46. Neve korábban is feltűnik, az 1885-ös budapesti 
Országos Általános Kiállításon is, Károly utca 6-7. sz. alatti üzletét hirdetve. Magyar Országos… 1885.

182   Kovács Gy. – Sasvári Á. – Telkes S. 1894. 48.
183    Munkások száma egész pontosan 4 férfi és 26 nő. A Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara 1891. évi 

jelentése. MOL, K231-1892-2-1209. 
184   Bacskay M. 1906. 481.
185   Kovács Gy. – Sasvári Á. – Telkes S. 1894. 46–48.
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A Ladstädter-testvérek 1870-ben alapították gyárukat Temesvárott, évenként jelentős 

mennyiségű, 20.000 darab férfi- és női szalmakalapot állítanak elő. Az eddig ismert források 

alapján a gyár a legkorábbiak között van és termelékenységi mutatóit nézve egyike a legnagyob-

baknak.186 A nagyváradi „Czirok és Szalmaáru Gyár Kiviteli Rt.” 1900-ban alakul, többek kö-

zött szalmakalapot is készít. Áruit Bécsbe, Prágába, Luxemburgba szállítja.187

1896-ban egy budapesti szalmakalap gyárosnak, „Neumann J.”-nek tulajdonítják a női 

kalapdivat kezdeményezését, kinek üzlete a központi Kígyó utcában van.188 

Egy vámpolitikai kiadvány felmérése alapján, kizárólag szalmakalap gyártással foglalko-

zott 1898-ban 3 vállalat 130 alkalmazottal, úgy hogy nem derül ki, milyen kategóriákat állapít 

meg a termelőerők csoportosításában, tesz-e különbséget a kisebb üzemek és a nagyobb gyár-

vállalatok között. Ezek a számok 1906-ra majd kétszeresére nőnek, összesen 5 gyár 210 alkal-

mazottjáról szól. A gyárak termelése 1898-ban 378.680 Korona, míg 1906-ban már 841.166 

Korona, ami 123%-os növekedést jelent.189 Különösen a férfi- és fiú szalmakalapok termelésé-

ben indult meg erőteljesebb fejlődés, ezek gyártása megháromszorozódott. A női szalmakalap-

okra nézve kedvezőtlenebb termelési feltételek és az osztrák ipar versenyének betudhatóan nem 

tapasztalható ilyen mértékű növekedés.190

Köztudott, hogy a címtárak nem nyújtanak kimerítően teljes képet a hazai vállalatokról, de 

gyakran igazolják a korábban felmerülő adatokat és megrajzolják a nagyobb központokat. Egyik or-

szágos címtár szalmakalap gyárosainak és iparosainak listája, feltehetően a kereskedőket és a kisebb 

üzemeket is figyelembe véve, a fenti adatoktól eltérően, az 1906–1907-es évről a következőképp ala-

kul: Friedländer Hermann, Nagyvárad, Friedmann Sándor, Budapest, Gasser József, Nagyszeben, 

Glass Hermann, Budapest, Goldmark H., Budapest, Kanders Vilmos, Körmend, Kattler Bernát, 

Budapest és Hajdúnánás,191 Klein József, Budapest, Ladstädter P. és fiai, Budapest, Ladstädter-test-

vérek, Temesvár, Sohler István,192 Csontos Gábor, Meskó R.I.,193 Sréter és Dancziger Hajdúnánás.194 

A fenti adatok arra engednek következtetni, hogy a gyárak elsősorban a szalmakötő 

háziiparra telepedve, vagy azt kihasználva alakultak vidéken. A fővárosi gyárak sűrűsége első-

sorban a nagyobb mérvű polgári fogyasztásban, a szalmakalap iránt terjedő kereslettel és a ke-

reskedelmi lehetőségekkel magyarázható.

186   Mudrony S. 1885. 246.
187    Borovszky S. 1901. 312.
188   Gömöry L. 1896. 150.
189    Magyarország termelő… 1920. 513. Szalmából nem csak kalapok kerülnek piacra, hanem sok más áruféleség 

is, ilyenek az előkészített nyersanyagok, a festett, fehérített szalma, a nyers fonatok, de jellemző a korszakra 
az üvegek bevonására és védelmére szolgáló szalmahüvely (palackhüvely) is. Hazai ipari… 1909. LXIII.

190   Magyarország termelő… 1920. 514.
191   Hazai ipari… 1909. 156.
192   60-80 munkással és 1000-1100 háziiparossal, 10 lóerővel. Hazai ipari… 1909. 157.
193   12 munkással és 25-30 háziiparossal. Hazai ipari… 1909. 157.
194   Bacskay M. 1906. 481.
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A szalmakalap-ipar fejlődését mutatja a gyártáshoz szükséges szalmaszalagok nagy 

mennyiségű behozatala, amelyet a Hajdúnánáson működő, részben háziiparilag szervezett 

üzemek használnak fel. A bedolgozó szalmakötők egyrészt nem bírták, vagy a kézi munká-

juknak megfelelő értékben nem tudták kielégíteni a gyárakat a kívánt mennyiségű fonattal. 

1910-ben hoztak be a legtöbb külföldi alapanyagot, összesen 4.216 q szalmaszalagot, főként 

Németországból, de jöttek Svájcból, Kínából, Japánból, Angliából és Olaszországból is fona-

tok. Később a kínai fonadékokat vásárolták a hazai gyártók, melyek német és angol és osztrák 

közvetítéssel jöttek be. A megfelelő minőségű nyersanyag ellátottságot biztosítandó, 1907-

ben csak a szalma fehérítésére és festésére külön gyár létesült állami támogatással, amely ki-

fejezetten a külföldről érkező nyers fonatokkal dolgozott.195 A túlnyomórészt Hajdúnánáson 

és Hencidán háziiparosok termelte hazai szalmafonat a fehérítő- és festőgyár igényeit úgy 

látszik, nem elégíti ki.196 Kivitelünk jelentéktelen, ahogy a vámpolitikai kiadvány értékeli 

1920-ban. Főleg szalmakalap gyáraink által Ausztriába és a Balkánra szállított másodrendű 

minőségű fonatokból áll.197

1912-ben a főbb kiviteli cikkek között a felszerelt, azaz díszített és a felszerelés nélküli 

férfi szalmakalapok mutattak nagyobb kelendőséget.198

 A szalmakalap-ipar legerősebb versenytársa főként az osztrák ipar, de leküzdhetetlen a 

németek és olaszok előnye is. 

2.3.3. Szalmakalaposok az országos kiállítások és 

           a világtárlatok háziipari részlegeiben (1867–1900)

Az 1867-es párizsi világtárlaton Magyarország osztrák szemmel önálló nemzetként 

állított ki, bár sokat vitáztak az elkülönülés valódi megléte felett.199 Tény, hogy Európa leg-

több nemzete ekkor helyezi előtérbe saját jellegzetes háziiparát. A Párizsi Világtárlaton, 

1867-ben a már nagy sikerrel szerepelnek a magyar szalmafonatok, – a méterszám látható 

fonatszalagok, amelyek nem csupán a kalapnak, hanem egyéb használati tárgy anyagát  

195   30 gyári munkással, 25 lóerővel működött. Hazai ipari… 1909. 156.
196   Magyarország termelő… 1920. 620–621.
197   Magyarország termelő… 1920. 620.
198   Magyarország termelő… 1920. 518.
199    A külföldi tárlatokon való részvétel szervezése az illetékes kamarák feladata volt, a hazaiak rendezése a 

Földművelés-, Ipar-, és Kereskedelemügyi (1867–1889), később a Kereskedelmi Minisztérium (1889–1935) 
hatásköre, amelyekhez a kereskedelmi és iparkamarák is tartoztak. A gazdasági élet csúcsszervezeteinek 
levéltári anyagát a Magyar Országos Levéltár (MOL) őrzi. Az iratok jó része azonban meglehetősen 
hiányos. A megmaradt levelezések elsősorban a szervezés mozzanatait őrzik, a kiállított tárgyakra 
vonatkozóan viszonylag kevés néprajzi értékű forrással rendelkezünk.
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képezi – „fehérségük, fényük és egyéb beccsel bíró tulajdonuknál fogva a legkeresettebb fo-

násfajokkal méltó versenyzőnek ismertetvén fel”.200 Párizsba a fonatok a Micsei-Ráth201 féle 

kereskedésből kerültek ki. 

A mérföldkőnek számító bécsit itthon még megelőzte az egész magyar királyságra ki-

terjesztett első vidéki iparműkiállítás, mely az alföldi iparosok szervezésében 1872-ben nyitot-

ta meg kapuit Kecskeméten. A vidéket jócskán megmozgató tárlatonon a „kedélyes női terem-

ben” tekinthették meg a látogatók a kiváló gazdasszonyi készítményeket, befőttől a tarhonyáig, 

hímzéstől a művirágig. A kézimunkák között bukkan fel egy-egy háziipari készítmény: fonott 

kosár, vagy szőttes. Párizs után újra megjelenik a francia, toszkán és helvét mintákat követő, 

polgári ízlésű szalmakalapokat gyártó iparvállalat, a pesti Micsei cég, melynek képviselője a ki-

tűnő szalmafonatokért és az iparág hazai terjesztéséért érmet nyer.202 

A tárgyak benevezésére közzétett felhívásban a „nemzeti háziipar” külön csoportot ké-

pez. További tagolása szerint jelentkezni bármilyen cserépneművel, házi szövésekkel és női ké-

zimunkákkal, fémnemű és piperecikkekkel, faragványokkal és különféle holmikkal lehet. Lát-

ható, hogy az alcsoport beosztás kiterjesztése nem csak a klasszikus háziipari tevékenységeket 

fedi.203 Ezzel szemben, a jellegénél fogva külön csoportot képező ”szövő- és ruházati ipar”-nál 

konkrétan megfogható egy-egy ágazat a len, kender, fonatok és szövetek, valamint női kalapok-

hoz való szalma, szalmatakarók, nád, gyékény alapanyagú tárgyakkal.204 A „nép saját szükségle-

tére előállított termékeit” a Magyar Királyi Oktatásügyi Minisztérium több mint négyezer da-

rabból álló gyűjteményes kiállítása képviselte, amely „népismei tárgyakat” is tartalmaz.205  

A csoporton belül közel százötven egyéni kiállító portékáit láthatta még a közönség. Az általuk 

készített „háziipari termelvények” között főleg csíki szőnyegek, faragott eszközök, szőttesek, 

rongypokrócok, csángó cserépedények, gyapjú fonadékok és tót házivásznak tűnnek fel.206 Köz-

tük a szalmakalapok a Brassó melletti Barca-Újfaluból, szalmafonások Siménfalváról.

 A szegedi főreáltanoda207 épületében 1876. augusztus 20-tól látható az Országos Ipar-, 

Termény-, és  Állatkiállítás. A meghirdetett főcsoportok zömét a gyári-, kézmű-, és műipar tölti 

meg. Köztük a VII. a „Háztartási, bútor és háziipar” foglalta volna magába a vizsgált portéká-

kat, de a műfaj a szegedi kiállítás alkalmával csekély figyelmet kapott. A híres és igen  

200   A szalmafonás… 1868. 50.
201   Micsei Rudolf és Ráth Károly közös vállalata 1862-ben alakult, Budapesten.
202   Katona Zs. 1874. 83.
203   Bécsi világkiállítás… é.n. 6.
204   Bécsi világkiállítás… é.n. 2
205    Ilyen a szegedi juhászgamó, citera, bográcskoszorú, a debreceni ostorok, a dunántúli, székely vagy somogyi 

tájakról származó viseletek, a szász, bolgár, román díszes öltözékek, s a legkülönbözőbb táji készítmények, 
ahonnan a szegedi (tápéi) gyékényszatyrok sem maradtak el. Bécsi világkiállítás… é.n. 6.

206   Bécsi világkiállítás… é.n. 203–210.
207   Dugonics tér, ma az egyetem rektori hivatala
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termékeny pozsonyi női tanműhelyt leszámítva alig bukkan fel a tudósításokban egy-egy igazi 

háziipari portéka, pedig ekkor a művelt ország fele a háziipar mind nagyobb térfoglalásáról beszél. 

Szegedre is eljön a szalmafonó háziipart ily módon is népszerűsítő pesti szalmakalapgyár, Micsei és 

Ráth, akik ebbéli tevékenységükért ismét kitüntetésben részesültek.208 „Nemcsak kész kalapok, 

hanem a szalmafonásra alkalmas tisztított szalma és szalmafonatok a legváltozatosabb alak és 

színben vannak kiállítva” nevük alatt.209 Bécs után újra itt van a Nagyszeben melletti Kraus M. 

szalmakalap készítő, aki ez alkalommal érdemérmet kapott a háziipar fejlesztéséért.

Az 1885-i budapesti Országos Általános Kiállítás háziipari részlegének átütő sikere min-

den bizonnyal az ország különböző vidékeiről származó tizenöt, berendezett szobabelsőnek 

köszönhető. Ezek hitelét az enteriőrökbe foglalt változatos tárgyi elemek növelik. Rajtuk ke-

resztül exponálódnak a vidékre jellemző néprajzi viszonyok. A szobaberendezések, viseletek és 

a bábalakokkal „eljátszott” életképek tüzetes leírásából az erdélyi hétfalusi csángó szoba beren-

dezése érdemel említést, ahol a vidéken markánsan jellemző háziiparok közül Barca-Újfalusi 

szalmakötés jelenik meg, mely télen a nők közt dívik.210 A dél-erdélyi szászok a faeszközök készí-

tése mellett a szalmatárgyak (kalapok) előállításával is foglalkoznak. Ebben főként a Nagysze-

ben melletti Kisdisznód jeleskedik. A szász leányok és asszonyok, kereskedői megrendelésre, téli 

hónapokban készítik a széles karimájú, alacsony űrbelsejű szalmakalapokat.211 

Az előtanulmányok folytatásában és az anyaggyűjtésben segédkező Rómer Flóris a biha-

ri tájakon kutatta az öltözetet és a népipar jellemzőit. Egy nagyváradi hivatásos fotográfus segít-

ségével járta a vidéket, hogy dokumentálja a háziipar ágait. A 32 felvételből álló fényképalbum 

egyikén zsánerszerű képi beállításban örökítik meg a hencidai, gáborjáni szalmakalap kötőket, a 

nagy-bajomi gyékényfonókat.212 Gyűjtő, felfedező útjai alkalmával több háziipari cikket, hencidai 

kalapokat, hímzéseket, kendőket szerzett be, melyet aztán a kiállításon is láthatott a nagyközön-

ség, „Dr. Rómer Flóris (Nagyvárad)” néven, a hűség kedvéért a készítőket is feltüntetve.213

A hajdúnánási szalmakalap, kollektíve, először 1885-ben mutatkozott be a nagyközön-

ség előtt, a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve. A kiállított szalmatárgyak lajst-

roma: „23 fonat szalmából, 28 csomó szalmaszál, 23 db. Férfi- és női kalap és sipka, … tisztított 

szalma I., II., III., IV. és V. osztályú; fonatok:  finom fonat I., II., III., IV. és V. osztályú; félkész 

208   SZH, 1876. szeptember 6.
209   Szegedi Lapok 1876. szept. 3.
210    Mudrony S. 1885. 349.
211   MOL K 168/216/1879
212    Rómer Ferenc Flóris: Mutatványok a biharmegyei népiparból (Budapest, 1885) Az összeállított albumot 

gróf Zichy Jenőnek ajánlotta. A képet a Néprajzi Múzeum „Huszka, a rajzoló gyűjtő” c. kiállítása is 
bemutatta (2005–2006), a kiállítás katalógusa közölte Lackner Mónika tanulmányához mellékelve. 
Lackner Mónika: Magyar népies és reneszánsz díszítményeink. In: Fejős Zoltán (szerk.): Huszka József, 
a rajzoló gyűjtő. Budapest, 2006. 137–167.

213   Mudrony S. 1885. 361. 
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fonat finomabb és durvább, dísznek való fonatok: szegélyszalag keskenyebb és szélesebb … kész 

kalapok: oláh kalap szegetlen, oláh kalap zöld szegélyű, nagy szélű kerti kalap, egyenes szélű-, 

tarka gyermekkalap, nagyhernádi kalap, sima szélű leánykakalap, bodros szélű leánykakalap, kis-

hernádi kalap, fél hernádi kalap, Kossuth-kalap”.214 A várost kitűnő munkáiért és a szalmakalap 

ipar fejlesztéséért kiállítási nagyéremmel jutalmazta a zsűri.215

Az 1896-os millenniumi kiállításon a háziipar iránti érdeklődés már korántsem volt 

olyan élénk, mint az ezt megelőző országos tárlatokon. A magyar tájak és népcsoportok népraj-

zát kellő tudományossággal szemléltető millenniumi falu216 sikere mellett a vártnál is kisebb 

volt a háziipari részleg látogatottsága és forgalma. Ennek oka nem csupán a néprajzi falu szen-

zációjában keresendő. Bizonyára szerepet játszott a háziipari termelés sajátos szerkezete, jelle-

ge, jövedelmezősége, és a kereskedelmi tényezők együttesen – állítja a szakértő, Ráth Károly.217 

A falu felállítását óriási gyűjtő- és feltáró munka előzte meg, amelynek részletei a tudománytör-

ténet lapjairól jól ismertek.218 Feltűnő látványosság az eseményen a háziipar újszerű bemutatá-

saként elhelyezett, kézi munkákat imitáló bábalakok csoportja. A házakban benne lesz az egész 

család – tervezték – persze fabábukon, az egyes népies jelenetekkel: háztűznéző, leánykérő, 

fonó, lakodalom, keresztelő, stb. A népviseletekbe öltözött élő lakók az illető terület nyelvén 

szólnak.219 A csarnokban a faipar, agyagipar, vesszőfonás, szalmafonás, gyermekjáték készítés, szö-

vés, sás-, és cirokfonás tárgyai, tapló-, vas-, bőr-, és bádogosmunkák kaptak helyet. A tárgysoroza-

tot megszakító mesterség bemutatók, nem kis feltűnést keltettek. A részleg kivitelezésért az a 

Kovács Gyula fáradozott, aki a millenniumi tárlatra elkészítette a nemzeti háziipar teljes ka-

taszterét.220 A rendezéshez tehát első kézből származó források birtokában látott neki. Az alle-

gorikus-szimbolikus bábalakok az adott tájra jellemző tevékenységek egy-egy munkafázisát 

jelenítik meg, köztük ott vannak a hajdúnánási szalmafonással foglalatoskodó figurák is.221 

A katalógus jegyzéke szerint az Udvarhely megyei Bözödről, a Temes megyei 

Móricföldről 222 és a Bihar megyei Hencidáról223 is érkeztek kézzel varrott szalmakalapok. Ezek 

214   Mudrony S. 1885. 359.
215   Az 1885. évi… 1885. 192.
216    Jankó János: Az ezredéves országos kiállítás néprajzi faluja. In: Matlekovits (szerk.): Magyarország 

közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás 
eredménye. I–VIII. 1896–1898.

217   Ráth K. 1898. 37.
218    Jankó János: A Millenniumi falu (Budapest, 1989) Szemkeő Endre bevezetésével; Balassa M. Iván:  

A Néprajzi Falu az Ezredéves Kiállításon. Ethn. LXXXIII., 1972. 553–572. 
219   Milleniumi Lapok 1895. I/1. 3.
220   Kovács Gy. 1898.
221    Zborói esztergályozás, zsaluzsányi fazekasság, dorogmai kosárfonás, hajdúnánási szalmakalap fonás, bártfai 

gyermekjáték készítés, urvölgyi csipkeverés, torontáli szövés, kalotaszegi varrottas hímzés. Mudrony S. 
– Micseh E. – Ráth K. 1896. 4.

222   Mudrony S. – Micseh E. – Ráth K. 1896. 24.
223   Mudrony S. – Micseh E. – Ráth K. 1896. 26.
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eredetiségétől talán még jobban lenyűgözte a látogatókat a hajdúnánási szalmaipari készítmé-

nyek minősége és formagazdagsága, melyet a nyugat-európai tapasztalatokon és szerteágazó 

kereskedelmi kapcsolatokon megerősödött hajdúnánási nagyvállalat vitt a tárlatra224 A Sohler- 

gyárat elismerésül millenniumi nagyéremmel tüntették ki.

Az 1899-ben, Szegeden rendezett Országos Ipar-, Termény és Állatkiállítás érdekköré-

be vonta a háziipart is, ahova több kamara területéről érkeztek termékek.225 Debrecen körzeté-

ből nem más képviselte a szalmakötő háziipart, mint a nánási Sohler-gyár (a képen jobbra).226 

2.4. A szalmaipar országos jelentőségű központja, Hajdúnánás 

A Hajdú-kerület városának határa „felette termékeny, igen szép szarvasmarhát te-

nyészt, bort termeszt, posványaiban nádat vághat”, írja róla Fényes Elek.227 Kiterjedt (42 ezer 

kateszteri hold228) határán óriási legelők, szántók, szőlőskert osztoztak. Acélos búzája minő-

ség tekintetében a bánsági búzával vetekedett. A kiváló adottságú földek művelésből a nagy 

jószág tartásából élő alföldi népet tavasztól őszig a mezőgazdasági munkák foglalták le.  

„A büszke hajdú a legutóbbi időkig méltatlannak tartotta magához, hogy iparral, vagy éppen 

kereskedéssel foglalkozzék. … Házi-iparról alig lehet szólani, még a régebben szorgalmasan 

űzött fonást és szövést is elhagyták már a nők … mindössze Nánáson és Böszörményben 

224   Az 1896-iki… 1896. 4.
225   MOL K231/1899-5-20540
226    Jelenlétükről mindössze a tárlat egyik enteriőrjét bemutató archív felvétel tanúskodik, melyről azonban jól 

kivehető a gyár standja. (Somogyi-könyvtár fotótára, Szeged.)  
227   Fényes E. 1851. 133.
228   1 kat h. = 0,5755 Ha

Az 1899-es 
szegedi kiállítás 
háziipari részlege 
a Főreáltanoda 
épületében. (Fotó: 
Keglovich Emil, 
1899. – A szegedi 
Somogyi-Könyvtár 
fotótárából)
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virágzik egy figyelmet érdemlő házi-iparág: a szalmakalap fonás”229 – állítja a hajdúkról a dua-

lizmus korának nagyszabású vállalkozása.

1860-ban alig kétszáz iparos szolgálta a lakosságot. Az 1880-as népszámlálás 229 önál-

ló vállalkozót regisztrál 52 segédszemélyzettel, amely az összes lakosságnak (16.000 fő) mind-

össze 2,02%-a.230 Számuk még az 1900-as évre sem érte el a háromszázat, miközben a város 

lakossága 16 ezret számlál. Az iparosok száma csak a 20. század első évtizedére emelkedik lát-

ványosan. Helytörténeti források szerint legtöbben az öltözködési, ruházkodási iparágak mű-

velői, közéjük sorolandók az ez idő tájt megszaporodó szalmakalaposok. 

2.4.1. Az első üzemek megtelepedése

Kétségtelen, hogy a nánási határban jó minőségű szalma alapanyag termett. A kérdésre, 

hogy mióta ismerhetik a történelmi hajdúváros lakói a szalmakötést, a 20. sz. első felében még 

élő legendákkal válaszolt a szájhagyomány. Egyik emlékezés szerint két nánási leány, Draviczky 

Zsuzsanna és Sári Katalin 1810-ben honosították meg. Míg egy másik változat egészen az 

1750-es évek közepére visszamutat, amikor olaszországi frontról hazatérő katonák hozhatták 

magukkal a tudást. Figyelemre méltó, hogy egy sajtóértesülés ezt az adatot még 1868-ban meg-

erősíti.231 

Volt olyan emlékezet, ami Szécsi Varga Sára személyéről beszél. A valóságosan is létező 

fiatalasszony Hencidán tanulta meg a szakmakötést, a hagyomány szerint 1835-ben, és úgy 

tartották, ebből szerzett magának kelengyét.232

Nem annyira a meghonosodás körülményeihez, a készítés korai ismeretéhez, mint in-

kább a szalmakalap 18. századi viseletéhez szolgál adalékul a korai helytörténeti írások sokat 

emlegetett csizmadiacéh alapszabálya. Az 1795-ben megerősített szabályzat XII. cikkelye így 

szól: „a legény műhelyben kalapban dolgozni megtiltatik, ha sipkája, vagy szalmakalapja van, 

abban szabad”.233  

Megbízható adatokat tehát nem őriz a helytörténeti irodalom, de a szalmafonás megho-

nosodását elbeszélő, nemzedékeken át őrzött, folklorizálódott emlékeket feltétlenül számon 

kell tartani. Nem lehetnek közvetlen és elégséges bizonyítékok az elterjedésre vonatkozóan, de 

a szalmakötés 19. század eleji térhódítására irányítják a figyelmet.

229   Az Osztrák–Magyar Monarchia…1891. 317. 
230   Jekelfalussy J. 1885b. 534.
231   A Micsei és Ráth... 1868. 556.
232   Igmándy J. 1940a 64–65.
233   Idézi Varga, 1882. 212., Vö.: Csontos G. 1975. 11., 12.



– 56 –

Egy szórványadat már az 1840-es évekbeli létezéséről is számot ad. Az Alföldi Hírlap 

egyik rövid cikkében jelzi: „Mi még 1847-ben buzdítottunk egy vállalkozó dúsgazdag nánási 

urat, hogy egy pár ügyesebb nánási cselédet küldjön ki Florencz (Firenze) vidékére a szép szal-

makalap készítés titkai eltanulása végett, de serkentésünk sikertelen maradt”. Az adatot végül 

nem sikerült tisztáznom.234 

A 19. sz. közepéről származik az első színesebb jelentés Csatáry Ottó hírlapíró tollából. Az 

Életképek vidéki tudósítója hortobágyi szemléi után Nánáson is megfordult. Látogatását követően 

úti emlékrajzában ezt olvashatjuk: „a nép mindenfelől öllel hordta a piacra a szalmakalapot. Nánás 

lakosai arról híresek, hogy itt… mindenki úgynevezett rézkalapot fon szalmából, – azaz szalma-

kalapot csinál. Sajnos, mint itt is more patrio a szalmakalapkötés minden tökélyesbülési előhala-

dás nélkül üzetik.”235 Fővárosi műveltségével megállapítja: „méltó lenne,… hogy a lakosságnak egy-

két tanító szereztetnék, kik azt oktatnák, miképpen kell minél alkalmasabb kalapfonásra való 

szalmát termeszteni, és hogyan kell minél finomabb szalmakalapot fonni.”236 

Ekkortájt gyakran megfordul Nánáson egy bizonyos Brunner F. nevű pesti kereske-

dő, aki csárdás kalapokból sokat vásárolt és rendelt, „rizsszalagokat is küldött megvarrás 

végett, mert máshol nem tudják azon egy szalagból az egész kalapot elkészíteni, hanem ha 

a feje megvan, a karimát aztán varrják reá, a nánási nők pedig egy szalagbúl elkészítik az 

egész kalapot (…) utánozván a rizsszalagot, annál sokkal szebbet készítettek”.237 A híradás-

ok szerint gyárat is alapított helyben, alapításának körülményeit nem ismerjük, de ilyen 

címen többször is hírt ad róla a Vasárnapi Újság: „a tulajdonos azon törekszik, hogy gyárá-

nak készítménye mielőbb versenyezhessen a külföldi hasonló czikkekkel”.238 A kereskedő 

felfedezve magának a helyi kalapkötő specialisták tudását, díjat ajánl fel munkásainak, akik 

a legfinomabb fonatból készítik a kalapot. A különös ösztöndíjat, 1-1 arany értékű érmet 

Síteri Julis és a tizenöt éves Jankó Borcsa nyerik.239 1860-at írunk tehát, amikor a két nyertes 

munka hírnevet csinál a szalmakalapnak Európában. „Egy angol lord négy fontot (40 pftot) 

fizetett Brunnernek értök, s magával vitte Londonba. A nánási kalapokra már Párisból is 

érkeztek megrendelések.”240 Takács Ede hírlapíró 1860-ban tudni véli azt is, hogy „a nánási 

kalapok egyes példánya a párisi műkiállításra való felküldésre is érdemesíttetett”.241 A kala-

pok ára ekkor már 5 pengőforintot is eléri, attól függően, finomabb, vagy durvább modor-

ban készültek.

234   Országos… 1868. oldsz.n.
235   Csatáry O., 1846. 758.
236   Uo.
237   Vasárnapi Újság 1860. VII. 39. 474.
238   Vasárnapi Újság 1860. VII. 36. 376.
239   Vasárnapi Újság 1860. VII. 36. 425.
240   Vasárnapi Újság 1860. VII. 36. 437.
241   Takács E. 1860. 78.
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A képes hetilap egyre gyakrabban emlegeti a viszonylag kevés befektetést, de annál több 

szorgalmat igénylő háziipar terjesztésre érdemes voltát.242 Az elérni kívánt hatás kedvéért a 

szöveget megtoldja egy szalmafonó családot ábrázoló idillikus zsánerképpel. A rajz idősebb 

Jankó János munkája, aki ekkor több pesti lap kedvelt illusztrátora. 

A vidék egyik jelentős orgánuma, a Debreczeni Közlöny cikksorozata több hasábon 

értékeli a település gazdaság- és kultúrtörténetének jelentősebb szakait Hajdúsági Levelek 

címmel. Az értékes helytörténeti feljegyzések mellett az egyre nagyobb mérvben űzött házi-

iparról is tájékoztat: „… emberemlékezet óta minden egyes ház szalmakalapműhely volt, de 

legszélesebben elterjedt a két legutóbbi évtizedben. Az iskolából kikerült leány ősszel kezébe 

fogta az új szalmaszálakat s fonta tavaszig, s koratavasszal megjelentek a szalma-kalapkeres-

kedők Debreczenből s a vidékről, ekkor a nánási nő letette a szalagot, tű s czérnát vevén ke-

zébe, varrta reggeltől késő estig … Nyári napokban zsúfolva van a piacz a fehérnép csoportja 

által, kik nyalábbal, vagy egy-egy tornyot rakva karjaikra, a szalmakalapból, hordják a vásár-

ra.”243 Itt is olvasható utalás a Brunner nevű pesti kereskedő megjelenésére, aki tulajdonkép-

pen felfedezi ezt az egyedülálló háziipart Nánáson, s a kalapok felvásárlásával még több ter-

melésre ösztönzi a készítőket. Sőt, egy sejtelmes félmondattal, a kereskedő által felállított 

gyárról is beszél. E korai gyár létezésére nem találtam megerősítésre az általam ismert forrá-

sokban.  

A 19. századi publicisztikák, némelyek akár mint a téma első népismereti adalékok, vi-

tathatatlanul értékes fejezeteit őrzik a szalmakalap készítés történetének. 

Hajdú megye történetírója, Varga Geiza a hajdúnánási főjegyző elbeszélését 1882-

ben a következőképpen jegyzi fel: „télen a nők rendbe hozzák a család ruházatát, varrnak, 

ritkán fonnak, de annál sűrűbben kötik a szalmát (…), mely különösen Nánás városban régi 

idők óta gyakorlatban van. Hol a földműves s iparos osztályhoz tartozó nők legnagyobb része 

a hat évesnél idősebb gyermekekkel, s a férfiakkal együtt, szabad idejüket ezen iparágnak 

szentelik. Tavasszal naponta van szalmakalapvásár, melyen nem csak a kész kalapokat adják 

el, hanem a még varratlan szalmafonatokat is az ország különböző részéből ide sereglő ve-

vőknek.”244 

A korábban a háziipar keretei között dolgozó szalmakalap készítők és vásározó keres-

kedők hivatalosan ekkor kezdik működésüket.

Amikor 1884-ben Debrecen felé kiépült a vasútvonal, a szalmakalapok terjesztése meg-

állíthatatlanná vált. Özönlöttek az idegen kereskedők, s nem volt ritka, hogy 3-4, fonattal és 

készáruval megrakott vagon hagyta el az állomást. Főleg a szerdai piacnapon lepték el a várost 

242   Vasárnapi Újság 1860. XV. 7. 564–565.
243   Bocskai Papp, 1860. 22.
244   Varga G. 1882. 212.
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a Debrecenből, Budapestről, sőt Bukovinából, Havasalföldről, Moldvából érkezők245 a kora ta-

vaszi hónapokban, hogy a nyári szezonra elláthassák a felvevő piacot. 

A kereskedelmi vérkeringésbe vasútja révén bekapcsolódó városban megszaporodtak a 

szalmakalap készítők. Az 1885-ben bejegyzett kisiparosok között van Magi Benjáminné, Meskó 

György, Búsi Sándorné és I. Nagy László,246 akik saját otthonukban végezték a termelőmunkát. 

Ők előtte is készítéssel, kereskedéssel foglalkoztak. A háziipar korábbi keretei között működ-

tek: felvásárolták a fonatokat, kalapvarró asszonyokat fogadtak fel, kénezéssel fehérítettek házi-

lag és ún. simítót, a kész kalapok utolsó csinosítására szolgáló vasalót is használtak. Az 1870-es 

évektől név szerint is ismert volt jó néhány kereskedő asszony, akik gyalog, majd vonaton járták 

Erdély, Kárpátalja, Felvidék nagyobb városait, de eljutottak Havasalföldre és Galíciába is. Por-

tékáikat a piacozás során megismert igényekhez igazították.247 

Az 1800-as évek végére Hajdúnánáson épültek fel a szalmakalap készítésére specializá-

lódott, komolyabb gépesítettséggel rendelkező telephelyek. Az ismert adatok arra engednek 

következtetni, hogy a tömeges gyáralapításhoz, a szorgalmas szalmafonó specialisták nagy szá-

ma mellett bizonyára közrejátszhatott a kedvezőbb helyi társadalmi légkör, a letelepedési, ipar-

űzési körülmények, s a többségében zsidó gyárosok és kereskedők248 feltehetően szervezettebb 

vallási-közösségi életre találtak itt.

Nagyságrendileg több bedolgozót, a szalma kötésével, a szalmafonat előállításával fog-

lalkozó háziiparost tudtak itt alkalmazni, mint bárhol másutt. Gombamód szaporodtak a kala-

pok gyártását kiszolgáló, nyersanyag előállítással, festéssel, fehérítéssel és konfekcionálásával 

foglalkozó kisebb-nagyobb üzemek, melyek jórészt a kiváló minőségű, helyben termesztett 

búza- és rozsszalmára, illetve a nánási nép tradicionális tudására és szolgalmára alapozták gaz-

dasági tevékenységüket. A nagyobb gyárak és a kisüzemek ellátták a helyi igényeket, de elsősor-

ban kivitelre dolgoztak: Erdélybe, Felvidékre, Romániába, de Szerbiába és Galícia249 felé is szál-

lítottak. Fő piacuk Erdély volt. A piaci kapcsolatok jellegére és a közvetítő kereskedők szerepé-

re nem tér ki a tanulmány.250

245   Igmándy J. 1940b 224.
246   Csontos G. 1975. 25.
247   Igmándy J. 1940a 72.
248    Erről az 1944-ben zár alá vett zsidó üzletek listája tájékoztat. HBMLHb. IX. 201/b. 654. Zsidó családok 

a 19. század elejétől telepedtek meg a városban, s 1825-ben már felépült templomuk is. Ekkor még 
körülbelül 20 család él itt. 1848-ban már 58 család lakja (Hajduvármegye…, 1937. 84.) 1851-ben Fényes 
Elek a 11.600 lakos közül, melynek majdnem mindegyike református, 100 izraelitáról ad számot (Fényes 
E. 1851. 133.), 1860-ban már 400-ról tudnak a híradások (Vasárnap Ú. 1860/7. 78.) 1892-ben a 14.500 
lakosból 640 az izraelita (Hajdúnánási lapok I. évf. 1892/7). 1937-re a kezdettől fogva ortodox izraelita 
hitközséghez 1.100 lélek (200 család) tartozik, két zsinagógával és felekezeti iskolával rendelkeznek.  

249    Autonóm tartomány, az Osztrák–Magyar Monarchia része az I. Világháború végéig. Területén ma 
Lengyelország és Ukrajna osztozik.

250   Igmándy J. 1940a, 74.
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A legtöbb forrás azt bizonyítja, hogy az 1885-től már működő, de 1890-ben bejegyzett 

Sohler-gyár volt mindvégig a legnagyobb Hajdúnánáson. A sikeres családi vállalkozás tevékenységé-

ről részletesen is szólok. Vele egy időben kezdte működését Glück Baruch, akitől később fia, Glück 

M. Elek251 vette át az üzem irányítását 1933-ban.252 Szender Herman is akkor kezdi működését.

A címtárak szűkszavú adatai a következőkről emlékeznek meg. Kattler Bernát 1894-től 

nyit fiókvállalatot Hajdúnánáson, a Balassa u. 1. sz. alatt. A szalmakalapok mellett nemezkala-

pokat is készít. Budapesten van a termelésének központja, ahol cégvezető. Fővárosi, Jósika utcai 

gyárát viszonylag korán, 1870-ben létesítette, ahol 70 munkást alkalmazott. A hajdúnánási te-

lepet Kattler Hermann vezette.253 Budapesti vállalata háromszorta nagyobb Sohlerénél. Helyi és 

külföldről hozott fonatokat egyaránt feldolgoz. 30-50 munkást alkalmaz gépi munkára. 1899-

ben 94.741 kalapot készít külhoni, 37.032 darabot a helyiek készítette fonatokból. Kivitele 

különösen Galícia felé van.254

Herbst Jakab255 1895-től önálló iparos. Üzeme majd négy évtizedig fennáll. Az utolsó 

éveiben is 30 alkalmazottal dolgozik, évente kb. 4000 darab szalmakalapot gyárt.256 

Meskó R. I. (Meskó Rith Irén257), a korábban kisiparosként jegyzett szalmakalapos, 

1896-ban alapította gyárát. Évenként legalább 100 ezer kalapot gyárt külföldi, 50-60 ezret  

251   Született Hajdúnánáson 1880-ban. Szakismereteit az édesapja mellett sajátította el.
252    1937-es adatok szerint évi 40 ezer kalapot gyárt, 20 alkalmazott segítségével. Hajdú vármegye… 1937. 75.
253    Bacskay M. 1906. 481. A magyarországi ipartelepeket feltüntető kiviteli címtár a versenyképesség 

számarányos jelzésével, lóerőben adja meg az egyes vállalatok adatait. Összehasonlításképpen: Kattler 12 
lóerő, Sohler 4 lóerő, Ladstädter Temesváron 40 lóerő. Kovács – Sasvári – Telkes 1894. 46–47.

254   Bacskay M. 1906. 481.
255   Hajdúnánáson született 1873-ban. Az izraelita hitközség elnöke, neje Grósz Malvin.
256   Hajdú vármegye… 1937. 87.
257   Más források úgy tudják, Meskó Ríti István-t fedi a név. Fülöp L. é.n.

Herbst Jakab 
szalmakalap gyára
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a hajdúnánási fonatból. 12 munkást alkalmaz, 10-15 bedolgozója van. Szintén szállít Galíciába, 

de Erdély piacaira is.258

Az üzemek nagyságáról többet elárul az állandó alkalmazottak létszámának alakulása. 

Összehasonlításképp: 1894-ben a Kattler-féle üzemben 25, a Meskó-cégnél 12 gyári munkás 

dolgozott. 1901-ben az összes szalmaipari vállalat állandó alkalmazottainak létszáma még 89, 

1910-ben majdnem ötszörösére, 439-re nőtt.259

Hajdúnánás város, mint elsőfokú iparhatóság, 1893-ban a kereskedelmi miniszter-

hez fordult a háziipar védelmében, mert több helybeli iparos idegen helyről szerezte be a 

szalmakalap fonadékot. Az olcsó és sok esetben silány termékek Kínából, Japánból szár-

maztak. A távol-keleti konkurencia nem csak hazánkban, hanem jóval korábban Olaszor-

szágban, Svájcban, ill. a német és francia szalmakalap iparban is éreztette hatását. A kínai 

fonatok térhódítása nyomán Firenze gyárosai is nehezen tudták tartani a háziiparosok fi-

zetéseit. Nem egyszer sztrájkot eredményezett az idegen anyagok dömpingje.260 Hasonló 

problémákkal küzd a hazai ipar is. A kalapkötők szenvedik meg a külföldi nyersanyagok 

térhódítását, hiszen munkájukkal az olcsó fonatok versenyeznek. A kialakult helyzetben, a 

kézi munkákat végző bedolgozók védelmében a város elöljárói megpróbálták rászorítani a 

gyárosokat arra, hogy helybeli fonatokat használjanak, különben megvonják tőlük az enge-

délyt. Ha pedig finomabb fonatokra van szükségük, inkább tanítsák meg rá a helyieket.261 

A királyi iparfelügyelőség 1896-ban egy tanfolyam beindításával válaszolt a megoldandó 

kérdésre.

Az első és legnagyobb szalmakalap gyár alapjait az 1870-ben letelepedő Sohler István 

(1855–1933) építette fel. Évekig tanulta Drezdában és Párizsban a szalma fehérítését, festését 

és a kalap varrását.  Pár év alatt impozáns, kétemeletes gyárépületet húzott fel a Hunyadi úton, 

utcára néző üzlethelyiségekkel. Működését már korábban megkezdte szűkösebb körülmények 

258   Barcsa J. 1900. 295.
259   Rácz I. 1973. 225.
260   Rucellai, O. 2001. 27.
261   Barcsa J. 1900. 295.

Meskó R. I. 
céges levélpapírja 
1907-ből
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között.262 A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 1890. évi jelentésében egyetlen szalmakalap 

gyárost, Sohler Istvánt, tünteti fel az egész kamara területéről, aki korszerű, külföldről szerzett 

gőzgépekkel és varrógépekkel szereli fel modern szalmakalapgyárát.263 Egész pontosan négy ló-

erejű gőzgépe, húsz varrógépe, két hengerszéke és négy, a kalapok formára préseléséhez való 

hidraulikus vasalógépe van.264 Már ekkor átlag 50-60 embert foglalkoztat. A térségben a gyáripar 

meglehetősen fejletlen, a kisipar túlnyomó többsége jellemző. Hajdúnánáson ez idő tájt mind-

össze három gőzmalom és egy gőzcséplőgép működik még. Az országos tendenciának megfele-

lően a térségben 1890-től érezhető az ipari forradalom hatása. A gépi termelésen alapuló  

262    A felvidéki Stószon született, (ma: Štos, Szlovákia) és mint vaskereskedő került Hajdúnánásra. A gyár 
bejegyzése és a termelés beindulásának ideje közötti ellentmondásra egy levéltári adat világít rá: az 1884. 
évi XVII. tc. 25 §-a értelmében a szalmakalap gyárak nem tartoznak az engedélyezendő iparok közé, tehát 
nem szükséges telepengedély az ilyen vállalatok létesítéséhez. MOL K231/1893-2-11081

263    Debrecen szab. Kir. Város, Szatmár város, ill. Hajdú, Jász–Nagykun–Szolnok, Szabolcs, Szatmár, 
Máramaros, Bereg és Ugocsa vármegyék tartoznak ide. MOL K231/1891-2-4954

264   Barcsa J. 1900. 295.

Kalap présgépek 
a Sohler-gyárban, 
1905 körül

Sohlerék raktára, 
1905 körül
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vállalatok száma megemelkedik. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara kerületében az al-

földi térségre jellemző nagyarányú földművelés mellett, 1900-ban, csak 96 olyan vállalat re-

gisztráltak, amely 20-nál több munkással dolgozott nagy üzemekben.265 

A gyár első éveiben többször ütközött a hatóságokkal. Hogy nem lehetett könnyű gyá-

rat építeni az addig jószerivel csak kézműipari mestereket tisztelő vidéki kisvárosban, azt né-

hány levéltárban őrzött dokumentum is bizonyítja. A város, – mint elsőfokú iparhatóság – 

rendőrkapitánya és polgármestere egy alkalommal önkényesen felfüggesztette a gyár működé-

sét, mert tűzrendészeti szempontból veszélyesnek ítélte a gőzkazán működését. Még pénzbír-

sággal is sújtották a tulajdonost. A támadásokra reagáló igazgató panaszos leveléből kiderül: 

„olyan kicsi az a gőzkazán, hogy rostélyán közönséges, tehát nem mesterségesen szított tüzelés 

mellett alig lehet elégetni több tüzelőanyagot, mint egy nagyobb fajtájú kályhában.”266 Végül a 

minisztérium illetékesei túlzónak ítélve a virágzásnak indult vállalat elleni buzgó intézkedést, 

egy, a gyár kéményére építendő szikrafogó megépítésében leltek kompromisszumra.267

A szalmaiparával is kitűnő Drezdából hidraulikus présgépeket, hozzá különböző ka-

lapformákat, Grossmann-márkájú varrógépeket hozott. 1890-ig a varrás kézimunka volt, ezt 

forradalmasították a drezdai speciális gépek, amelyek behozatalával az addigiaknak többszörö-

sét tudta előállítani.268 

265   Ujlaki Z. 1974. 222.
266   MOL K231/1893-2-11081
267   Uo.
268    Ide emeljük Igmády József tanulmányából azokat a részleteket, amelyek a gyár kiváló felszereltségét és 

kapacitását érzékeltetik. Ennél alaposabb leltárszerű feljegyzést azóta sem ismerünk. 1940-ben, amikor 
tanulmányait készítette, feltehetően neki még rendelkezésére álltak, az utódok révén, a gyár könyvei, ill. bővebb 
levéltári források, amelyeknek mi már csak töredékeit vehettük kézbe. 1914-ben „36 db. német varrógép, 6 
db. német hidraulikus sajtó, 1 db. francia sajtó, 24 alumínium forma, 360 db. fa és 360 db. vas kalapforma, 8. 
db. 5000 literes kád a fehérítő berendezésben, 4 db. gőz előmelegítő a formák felmelegítéséhez, 4 db. 500 literes 
rézüst a festéshez, 4 db. gőzüst a keményítéshez, betonmedencék a festéshez, 1 db. gőzkazán a főzéshez, 1 db. kb. 
20 lóerejű Rökk-féle álló gőzgép az üzem hajtására, géplakatos- és kovácsszerszámok, szalmaszőnyeg szövőgépek, 
papucs- és szatyorformák, kalaptágító- és fenékbenyomógépek, 36 db. vas motolla, nyomdaberendezés a szalag és 
bélés díszítéséhez, szalagvágógép stb.” Igmándy J. 1940b 224.

A Sohler-gyár 
varrodája, 
1905 körül
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Termékei követték az európai kalapdivat változásait. A Sohler-gyár gyermekkalapjai 

közismertek voltak, nevéhez fűződik a divatos női kalapok gyártásának helyi meghonosítása. 

Műhelyében mindvégig a háziipar jelentette a gyártás alapjait, portékái alapanyagának, a fona-

toknak 70–80%-át a kézimunka produkálta.269 

A hajdúnánási Sohler-gyár alkalmazotti és bedolgozói számának alakulása270

A háborút megelőző években a gyári munkások évi 1400-1500, a bedolgozók havi 130-

150 arany koronát kerestek.271 Termelése a legjobb években elérte a 450 ezer darabot, de máskor 

is felül volt a 200 ezren. A finomabb fonatokból a kelendőbb női-, férfi- és gyermekkalapokat 

269   Gulyás I. 1937. 
270   A gyár könyvei alapján Gulyás I. 1937..Vö.: Igmándy J. 1940b 224., Rácz I. 1973. 225.
271   Rutényi S. 1937. 147.

Év Gyári munkások Háziipari bedolgozók
1893 20 Nincs adat
1896 46 ’’
1897 36 ’’
1899 20 ’’
1901 20 ’’
1907 60 1200
1908 80 1400
1909 80 1400
1910 85 1500
1911 110 1400
1912 115 1350
1913 125 1400
1914 115 1400

Drezdai 
„Grossmann” 
márkájú 
szalmakalap 
varrógép cégjelzése
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varrták. A tömegtermelés előtti, régies típusú, durvább fonatok sem mentek veszendőbe, ezek-

ből szőnyegek, papucsok, szatyrok készültek, amik a 20. sz. derekán egyre keresettebb cikkek 

lettek. A debreceni Déri Múzeum egy egész csokorra való szalmafonatot őriz, amelyek Sohler 

István gyárából származnak, és Hajdúnánáson készültek a 19–20. század fordulóján.  

Festett és nyers 
szalmafonatok 
a Sohler-gyárból 
– 1905 (Déri 
Múzeum néprajzi 
gyűjteménye, 
Debrecen)

’Lord’ férfikalap Sohler mintakönyvéből
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Ezek a fonatok és néhány mintalap maradtak, a szalmaipar virágkorából származó nyersanyag-

ok, feltehetően egyedüli tárgyi emlékei.272 

A gyár megmaradt készáru mintakönyve273 igen gazdag kalapválasztékról tanúskodik. 

A hagyományosabb formáktól, a londoni, párizsi divatból átvett modernebb külalakig széles 

skálán mozgott a választék. 

Nyersanyag raktára kiszolgálta a szalmafonó tanfolyamokat kész szalmafonással, hárszsinó-

rokkal, díszpertlikkel. A régies stílusú, kisebb-nagyobb karimával készülő lapos fejű és a felhajtott 

szélű Kossuth-kalap kiszorultak. Jött helyettük a ’Pesti’, ’Jockey’, ’Tirol’, ’Móritz’, ’Duxer’, ’Feszti’, ’Sport’, 

’Kishernádi’, ’Wilhelm’, ’Újcsárdás’, ’Császár’, ’Lenke’, ’Vécsey’ férfikalapok, és köztük van a híres ’Lord’ (8. 

sz. kép) és az ’Eredeti Panama’ is. Egy-kettőnek származására, vagy a viselet jellegére utal az elnevezé-

se, de a forma és fantázianév összefüggéseiről nem szól az emlékezet. A közkedvelt női kalap a széles 

és lehajló karimájú ’gomba’ is szerepel a kínálatban. Egy évszázad elteltével ez a hagyományos típus de 

változatlan formában él a székely asszonyok hétköznapi munkaöltözetének kiegészítőjeként.

272    A debreceni Déri Múzeum néprajzi gyűjteményének jegyzéke szerint a Sohler szalmakalapgyár ajándékai 
1913-ból. Jelzése: V23.1913.március 18.; V23a.1913.március 18.

273    A reánk maradt, évszám nélkül mintakönyv egyes oldalait a mellékelt fotók mutatják. A Sohler-gyárból 
származó, évszám nélküli kis nyomtatvány és a képmellékletben közölt, hajdúnánási szalmagyáraktól 
származó fejléces levelek Darócziné Bordás Andrea magángyűjteményéből származnak.

Női ’gomba’ kalap Sohler mintakönyvéből
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2.4.2. A válság évtizedei

A Sohler-gyár a helyi, de állíthatjuk, az ország szalmaiparának legreprezentatívabb mű-

helye volt. Pozícióját évtizedeken át képes volt tartani. Az innovatív készségű gyárvezető napra-

kész kívánt lenni a legújabb piaci tendenciák ismeretében, csak így vehette fel a külföldi konku-

renciával a versenyt. Belgiumba utazott, hogy kiképezze magát a pálma- és panamakalapok elő-

állításának fortélyaiból. Aztán négy belga munkást is leszerződtetett, hogy a háziiparosoknak 

betaníttassa e népszerű fajtákat.274 Sohler különösen figyelt arra, hogy a szalma feldolgozásá-

nak és a kalap készítésének minden mozzanata helyben készüljön, s hogy minden portékájáról 

elmondhassa: „kizárólag hazai iparcikkek”.275 De a magyar gyártmányt még is csak „meghamisí-

totta” a nyugatias ízlésű városi urak kedvéért. Hogy kelendőbb legyen a távolról meghonosított 

kalap, külföldi címkével látta el.276  

274   Sohler István özvegyének elbeszélései alapján, Gulyás I. 1937.
275   Sohler István saját kezű ajánlásából a mintakönyv első oldalán.
276    Rutényi S. 1937. 147. A „hamisítást egy anekdota is őrzi, amelyet a Vasárnapi Újság 1943-as száma 

is őriz: „Még az első világháború előtti időkben történt, hogy egy előkelő budapesti úr találkozott egy 
ismerősével… dicsekedve vette le szalmakalapját – Ezt nézd meg, ilyet még nem láttál! Angol gyártmány, 
valami remek! – A barát bólogatott, megnézte az angolcímkét, aztán lehajtotta a kalap bélését, ahol ékes 
magyar nyelven állt: ’gyártották Hajdúnánáson’. A pesti úrnak leesett az álla.”

’Panama’ kalap Sohler István szalmakalap 
gyárának mintakönyvéből 
– Hajdúnánás, 1910 körül
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A konkurencia-harc közepette a bővítésen is gondolkoztak. Debrecenben leányválla-

latot kívánt létesíteni „Sohler-féle Szalmakalapgyár Rt.” néven, mintegy 150 ezer Korona alap-

tőkével, amely a belgiumi tapasztalatokra építve kifejezetten az Európa-szerte már kedvelt 

panamakalapok előállításával foglalkozna.277 Más források Hajdúnánáshoz kötik az 1907-

ben megalakult társaságot. A gyár létezéséről alig tudunk, minden esetre néhány évvel ké-

sőbb veszteségessé vált.278 

1910-től fia, Sohler Béla279 veszi át a gyár vezetését. A legnehezebb idők következnek.  

A magas vámok, a háború és a trianoni országcsonkítás válságba sodorta a szalmaipart is.  

A munkások a harctérre kerültek, a piacok elvesztek. A ezernél több embert foglalkoztató 

gyár tulajdonosa a termelést leállította, és mintegy 150 ezer koronát fektetett hadikölcsönbe, 

hogy bebiztosítsa családját.280 

Az első világháború előtti évek válsága néhány szükségszerű intézkedést hozott a 

gyáraknak. A kormány, hogy megmentse ezt az országban egyedülálló háziipart, felszólította 

az Országos Központi Hitelszövetkezetet, segítse talpra állítani a régi vállalatot. „…e helyen 

körülbelül 1000 háziiparos létkérdéséről volt szó. A régi vállalat pénzügyi nehézségekbe ke-

rült és a megsemmisülés előtt állott. A kormány ezt az országban egyedülálló háziipart  

277   Magyar Háziipar I. évf. 1910/3. 6.
278   Thirring G. 1912. 312.
279    Földbirtokos, született 1880-ban, neje Pénzes Erzsébet. A kereskedelmi akadémiát Debrecenben végezte. 

Hajdú vármegye… 1937. 87.
280   Gulyás I. 1937.

A Sohler-gyárban varráshoz és díszítéshez használt 
sima és csipkés fonatok – 1905 (Déri Múzeum 
néprajzi gyűjteménye, Debrecen)
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megmenteni óhajtván felszólította az Országos Központi Hitel Szövetkezetet annak szaná-

lására, mi sikerrel járt, úgy, hogy a hajdúnánási kalapipar pár hónap alatt mint szövetkezet újból 

megkezdette működését”. 281 A tisztviselő beszámolójából kiderül az is, szanálják a gyárat, így a 

hajdúnánási kalapipar mint a Hajdúnánási Szalmakalapkészítők Szövetkezete, részvénytársaság 

formájában folytatja működését. A néhány helyi kalapüzem és kalapvarró érdekeit tömörítő tár-

saság 1930-ig él.282

A legismertebb, hosszabb ideig fennálló gyárak mellett a címtárak és városstatisztikák 

még sok kisebb vállalatot is számon tartanak, melyek működésére az általam ismert források, 

műfaji kötöttségeik miatt csak szűkszavúan utalnak

1906-ban Csontos János szalmakalap készítőt is regisztrálják,283 róla több adatot nem 

ismerünk. A ”Hajdúnánási Szalmafonat és Festőgyár Rt.”-ről csupán annyit tudunk, hogy 1907-

ben alakult 150 ezer korona alaptőkével. Fehérítéssel és festéssel foglalkozott a mintegy 1500-

2000 háziipari munkás.284 

A magyar városok statisztikai évkönyve285 1912-ben tizenegy szalmakalap gyá-

rost közöl Hajdúnánásról. A tulajdonos, ill. a gyár neve mellett jegyzi az alapítás évét és 

a gyárban dolgozók számát. (ld. a táblázatot) Az 1880-as keletkezési évű részvénytársa-

ság feltehetően Sohler Istváné, de tulajdonosát nem említik név szerint. Hiányzik továb-

bá a Fried és Klein cég (feltehetően Klein Fülöp utóda), amelynek megmaradt levélpapír-

ja 1911-es keltezésű, tehát ekkor már ezen a néven létezett. Keletkezésének pontos évét 

nem tudjuk. 

Velük párhuzamosan Budapesten két, Győrben egy, Temesváron szintén egy, a koráb-

ban említett Ladstädter szalmakalap gyár működik. Hasonló tevékenységű vállalat a környéken 

sehol sincs.  

281   Pum J. 1914. 425.
282   Az Országos Központi Hitelszövetkezet tagjai közé 1913-ban jegyezték be. Csontos G. 1975. 30.
283   Bacskay M. 1906. 481.
284   Tulajdonosai között van: Schlasta János, Engel Adolf, Spitzer Miksa. Iparfelügyelő c. lap, 1909. 9.
285   Thirring G. 1912. 312.

A „Fried és Klein” 
cég német nyelvű 
levélpapírja
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Szalmaipar Hajdúnánáson, a magyar városok statisztikai évkönyve (1912) adatai alapján 

Az első világháború után, 1921-ben nyolc készítőt, Sohler István, Frölich S. Sándor, 

Weisz Salamon, Glück Baruch utódai, Hornstein József, Kattler Bernát fiókja, Klein Náthán, 

Linczer Sámuel, Meskó R. I.)286 gyárosokat, köztük a Hajdúnánási Háziiparosok Szövetkezetét és 

tíz szalmakalap kereskedőt tartanak számon. 

286   Általános címtár 1921. 106.

Keletkezés éve Alkalmazottak száma
Szalmakalap gyár Rt. 1880 80

Szender Herman 1907 25

Jakobovics Mór 1892 35

Linczer Sámuel 1904 20

Hornstein József 1887 36

Stern Salamon 1891 22

Klein Fülöp 1898 25

Berkovics Emánuel 1910 30

Herbst Jakab 1892 35

Glück Baruch 1903 24

Spitzer Henrik és fia 1903 15

Szalmafonat fehérítő és festőgyár Rt. 1907 38

Hornstein József 
gyáros levelezése 
1922-ből
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1922-ben létezett egy, a szalmakalap kereskedőket összefogó egyesület, elnöke Katz H. 

Ernő. Ugyanekkor a készítők között van a Fried és Klein cég (Fried Dávid és özv. Klein Kálmánné 

tulajdonosokkal, 12. sz. kép), Fried Izidor, Friedmann Herman, Goldstein és Katz (tulajdonos 

özv. Goldstein Józsefné és Katz H. Ernő), Glück Baruch utódai (tulajdonosok: Glauber Pinkász és 

Glück M. Elek), Szender Herman, Herbst Jakab, Klein és Lintzer (tulajdonos: Klein Náthán és 

Lintzer Sámuel), Hornstein József, Kupferstein Adolf, Östreicher Fülöpné, Stern Lajos (tulajdonos: 

Stern Salamon), Spitzer Henrik és fia (tulajdonos: Spitzer Miksa), özv. Spitzer Salamonné, és vé-

gül Sámuel R. (tulajdonos: Sámuel József). Szalmakalap fehérítő: Jakobovits Mór. Szalmafonat 

feldolgozóként jegyzik Adler József, Szabó József és Grünwald Ferenc cégét.287

1924-ben Csontos János, Frölich S. Sándor, Glück Jakab, Hornstein József, Kattler Ber-

nát fiókja (Jakobovits Mór), Meskó R. I., Östreicher Fülöpné Hornstein Éva, Sohler Béla, Spitzer 

Henrik és fia, Stern Salamon, Weisz Ferenc és Weisz Salamon gyára él. 1926–1927-ben az 

előbbiekhez képest már csak Hornstein József, Östreicher Fülöpné, Spitzer Henrik és fia, ill. 

Stern Salamonné szalmakalap gyáráról szól a címtár. Készítőként és nem gyárosként van fel-

tüntetve Fried Izidor, Friedmann Hermann, Glück Baruch utóda, Grósz Tóbiás és Herbst Jakab. 

Kereskedő Klein Náthán és Östreicher Fülöp.288 A címtárba be nem jegyzettek: Balla Lajosné, 

Kutron Dezsőné, özv. Szender Hermanné, Kupferstein Ábrahám, Dráviczky Antalné, Spitzer 

Mihályné.289 1930-ra tovább csökken a számuk, a hiányos adatokkal bíró címtár szerint Glück 

Baruch utódai, Herbst Jakab, illetve a Hajdúnánási Szalmakalapkészítők Szövetkezete képviseli 

a helyi szalmaipart,290 holott tudjuk, hogy a régiek jogutódai még mellettük vannak. 

A trianoni határváltozások következményeként a legfőbb piacait veszítette el a hajdú-

nánási szalmaipar. A békekötés óriási közlekedési nehézségeket teremtett, a székelyfölddel 

például nem maradt magyar vasúti összeköttetés. A szűkebb országhatárokon belül már le-

hetetlen volt a szalmakalapoknak akkora piacot teremteni, mint korábban. Ráadásul a divat-

ja is leáldozóban. Külföldön hódítanak a tartósabb, vagy szintetikus szalmapótló anyagok, a 

selyem, raffia. Egyedül a termékváltásnak köszönhető, hogy a hajdúnánási vállalatok a máso-

dik világháború előtt még talpon tudtak maradni. Az évszázadok óta űzött szalmakötés alap-

anyagából modernebb iparcikkeket készítenek. Rámára készülő szalmaszőnyegek, falvédők, 

szatyrok, strandtáskák és papucsok kerülnek ki a még létező gyárakból. Kalap egyre keve-

sebb. Ezekkel a portékákkal mutatkoznak be a debreceni közönség előtt az 1937-ben meg-

rendezett Hajdú-héten,291 nem kevés romantikával idézve a szalmafonók letűnt világát.

287   Debreceni és…1922. 127.
288   Magyarország…1924. , Magyarország… 1926. 1009. 
289   Fülöp L. 1965.
290   Kiskáté… 1930 65.
291   Rutényi S. 1937. 
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A számtalan bejegyzett kisebb-nagyobb cég és a még vegetáló gyárak összesen nem 

tudtak olyan színvonalat tartani, sem az előállításban, sem a gyártmányok mennyiségében és 

értékében, mint a szalmaipar századfordulós virágkorában.

A Hajdúnánáson zár alá vett zsidó üzletek 1944-es lajstromán292 több régi, ismerős 

vállalat neve szerepel, amelyek természetesen ekkor már nem aktívak: Glück Lajosné 

szalmakalapkészítő és sapkakereskedő, Glück Mózes Elek, Herbst Ármin, Herbst Jakab, Szender 

Hermanné szalmakalapkészítők és kereskedők, továbbá Spitzer Henrik és fia szalmakalap ipar-

vállalata.

Az utolsó szalmakalap gyáros, Herbst Jakab293 megmaradt eszközei az államosítás foly-

tán az 1951-ben tizenkét taggal megalakult Szalmakalapkészítő Háziipari Szövetkezetre száll-

tak.294 Az üzem eszközeiből semmi sem maradhatott a régi, osztályidegen tulajdonosnál.  

A szövetkezet jelentéséből kitűnik, a kuláknak titulált volt iparos a birtokában lévő eszközö-

kért, az akkor ideológiai alapon meghozott törvények értelmében, semmilyen ellenszolgáltatást 

nem kaphatott. 

Az elkobzott tárgyak listája a szebb napokat megélt szalmaiparról és az egykor általá-

nosan viselt szalmakalap gépi gyártásának módjairól tesz tanúbizonyságot: „2 darab hidraulikus 

présgép, hozzá való kalapformákkal (22 darab vas és 66 darab alumínium), 13 darab kalapvarró 

gép, egy mángorló, egy, a fonatok csévélésére szolgáló motolla és egyéb üzemi állványok.”295  

2.5. Erdélyi szalmakötő háziipar a források tükrében

Sokszor említettem már, hogy a szalmakötő háziiparra vonatkozó történeti visszatekin-

tésekben milyen jellegű források szolgálhatnak érdekes és főképp értékes adalékokkal az élő 

emlékezettől a 19. századi utazók, diákok emlékiratain át a helytörténeti munkákig. A polgári 

és egyházközségi levéltári archívumok ezúttal kevesebb segítséget nyújtanak, a hely- és tájtörté-

neti összegzések, ipari statisztikák viszont szép számmal emlegetik a jellemző háziipari mester-

kedéseket.

Áttekintésem nem lehet teljes, hiszen bizonyára hosszasan időzhetnék például az iro-

dalmi, publicisztikai, művelődéstörténeti munkák végtelenjében. Ez a megközelítés egy-egy 

tárgy történeti vonatkozásainak megrajzolásához természetesen nem célravezető módszer a 

néprajzi kutatás számára, pusztán érdekes adalékokkal színezheti a forrásokból vett konkrét 

292   HBMLHb IX. 201/b 654/1944
293   Aki ekkor a Kossuth utca 13. alatt lakott
294   HBMLHb XXIII. 528/11/1952
295   HBMLHb XXIII. 528/11/1954
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adatokat. Mégis, ha arra gondolok, hogy általában a sajátos házimunkák, háziipari tevékenysé-

gek múltját tekintendő milyen kevés megbízható ismereteink vannak, akkor nehezen hallgatha-

tók el azok a véletlenszerűen felbukkanó adalékok, amelyek akár időben, vagy más aspektusból 

közelebb visznek bennünket a tárgyhoz.

 A székely szalmakötési ismeret meglepő „régiségéről” tesznek tanúbizonyságot az 

1820-as úrbérrendezési kísérlet során tett meghallgatások dokumentumai.296 Egyetlen falu-

ban tartották fontosnak említeni a vallomástevő parasztok, mégpedig a bibarczfalviak (Ud-

varhely vm.), hogy „a szalmakalap kötés gyakoroltatik” és a „köntösünket is magunk 

mívelyük”.297 Erdély szinte minden lakott településére kiterjedt a vizsgálat, s az összes publi-

kált jegyzőkönyvet átolvasva sehol másutt nem találtam utalást az életmódba egyébként a 

maga természetességével beépülő gyakorlatra, holott minden bizonnyal más székely falvak 

körében is ismert lehetett. Ezt a feltevést erősíti a Jakab Elek – Szádeczky Lajos féle Ud-

varhely vármegye történetéről szóló vaskos munka egyik sora. A szerzőpáros, tekintettel a 

forrás jelentőségére, többek között szó szerint közli a székelyudvarhelyi líceum professzora, 

Szigethy Gyula Mihály, Udvarhely környéki mesterségekre vonatkozó tapasztalatait 1829-

ből, amely a szalmakötésre is tesz utalást, mely szerint „Etéden, Csekefalván a sok figurákkal 

felékesített szalmakalapokat készítik”.298 Az írás eredetije sajnos nem akadt kezembe, de ezt a 

másodközlést és a fentebbi archív adatot az általam eddig ismert legrégebbi történeti adalék-

nak tekintem, a tárgyra vonatkozóan.

A marosvásárhelyi református kollégium tudós tanára, Szabó Sámuel az 1800-as évek 

közepe táján több értékes, kimondottan népismereti indíttatású gyűjtést folytatott kollégiumi 

tanítványaival a történelmi székek területén. E céllal indult útnak tanára utasítására egy diák az 

udvarhelyszéki falvakba, 1864-ben. Útinaplója végén, a személyes élmények között egyes mes-

terségekről is olvashatunk töredékes feljegyzéseket. A papírra vetett szűkszavú emlékeztetők-

ből kiderül, hogy Etéden szalmakalapot kötnek, és hogy „egy kévéből kettő”, mármint két kalap 

is kikerül.299 Sohasem tudjuk meg, a diák mely falvakban fordult meg, tapasztalt-e máshol is 

hasonlót, de a háziipar táji gyakorlatát mindenképpen megerősíti.

296    Erdély vármegyéinek parasztvallomásai Takács Péter archív forrásfeltáró sorozatában olvashatók.  
A Cziráky Antal királyi biztos vezette, életmódra, gazdálkodási feltételekre is kiterjedő vallatások, 
felmérések a néprajzkutatás számára is kiváló adalékokkal szolgálnak. 

297   Bibarcfalva, Erdővidéken, Barót mellett (ma Kovászna m.) Takács P. 2001b. 44.
298    Szigethy Gyula Mihály (1759–1834) Székelyudvarhely monográfusának feljegyzései: Jakab E. – 

Szádeczky L. 1901. 554.
299    A feltehetően hiányos útirajz Erdély kismesterségeire, háziipari technológiákra, a jövedelmezőségre 

és elterjedtségre vonatkozó tudatosan folytatott gyűjtés darabja e korszakból, amelyet Mentovich 
Gyula marosvásárhelyi líceumi diák jegyzett föl. Olosz K. 2003. 48. Olosz Katalin néprajzkutató 
Szabó Sámuel líceumi tanár néprajzi gyűjtőútjait és az első marosvásárhelyi háziipari néprajzi kiállítás 
dokumentumait dolgozza föl nemrég megjelent önálló kötetében. 
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Erdélyben az 1830-as évek elején erőteljesebb mozgalom indul a szellemi munka mel-

lett a testi (kézi) munka bevezetésére az iskolában. A makfalvi népiskola tantervébe a mezőgaz-

dasági munkák (oltás, facsemeték ültetése) mellett bekerül a fazék- és pipacsinálás, fafaragás, a 

kosár- és kesztyű és szalmakalap kötés is a mesterségekben jártas helyiek és vidékiek tanítása 

által.300 A gyakorlati oktatás az 1870-es években vesz nagyobb lendületet, ahol a szalmafonás, 

kosárfonás, fafaragás háziipara kerül előtérbe.301

Kozma Ferenc – aki a székelykeresztúri háziipari tanműhely vezetője, mellesleg a 

helyi tanítóképző igazgatója – 1879-es munkája a székelyföldi közgazdasági és közműve-

lődési állapotokat tárja fel, figyelme az életmódra, viseletre is kiterjed. Említést tesz a nők 

nyári ruházatáról, amihez „honi nagy szalmakalapot hordanak”.302 Saját adatgyűjtésein 

alapuló háziipari felmérése alapján Csík, Háromszék, Maros–Torda és Udvarhely megyé-

ben több száz, szalmafonással foglalkozó családot jelez. Maros–Torda megyében Jobbágy-

telke (200 család), Hodos (80 család), Ehed (80 család) ősszel és télen, együtt 340 család. 

Udvarhely megyében Véczke (2-15 család), Székelyszállás (3-10 család), Bordos (10 csa-

lád), Rava (20-25 család), Csöb (10 család), Béta (80 család), Magyarzsákod (12 család), 

Bözöd (200 család), Kőrispatak (100 család) Bibarczfalva (10 család) Muzsna, Dobó, Vá-

gás, Etéd többen, összesen 440 család foglalkozik vele.303 A Kolozs megyei Magyarvalkó, 

Kalotaszentkirály, Zentelke, Kalotadámos, Jákótelke mintegy 150 lakosa készít szalma-

kalapot, amit helyben és a bánffyhunyadi vásáron értékesít. Maros–Torda megyében 

Köszvényesen, Mikházán, Deményházán összesen 50 nő köti és Szászrégenbe, Marosvá-

sárhelyre viszik a piacra. Jobbágytelkén, Hodoson és Eheden legalább 300 személy, évi 

5-6000 darabot készít, amit főleg a marosvásárhelyi piacon adnak el. A többi környező 

megyében304 csak egy-egy személy készít annyit, amit helyben meg is vásárolnak.305

300   Dósa Elek véleménye a makfalvi népiskola rendeletei tárgyában, 1836-ban. Szterényi J. 1896. 21.
301    Szterényi J. 1896. 23. 
  1884-ben a helyi ipari felügyelő a szaktanítás igényét újrafogalmazza, mondván: „azokon a helyeken, ahol 

szalmakalap készítés űzetik, időnként egy szaktanító utazzék ki a gyakorlatibb eljárás és kézifogások 
megtanítására, ami a munkát gyorsabbá és díszesebbé tenné, s melyet nem ismernek elszigeteltségük miatt. 
MOL K168/313 – 32258/1884.

  1903-ban a mezőgazdasági háziiparok közül a fafaragó, kosár-, gyékény-, sásfonó, kefe- és seprűkötő és a 
szalmakötő háziipar téli tanfolyamainak szervezésére kerül sor. Igény mutatkozik gépek kiosztására, ill. az 
értékesítés megszervezésére is. Udvarhely Vármegye Hivatalos Lapja I./31., 1903.

302   Kozma F. 1879. 111.
303    Kozma F. 1879. 298. Kozma Ferenc működése kapcsán nem fölösleges megemlíteni a személyes 

utalást, mely szerint a keresztúri képző akkori (1877) igazgatójának fiával egy fiatal hallgató 
foglalkozik magánúton, aki pár évvel később kőrispataki szülei, nagyszülei örökében tanári 
kötelességei mellett Csókfalván a szalmakötést tanítja. Lőrinczi Dénes ezért az oktatási tárca 
jutalmában részesül. Ráduly J. 2005. 17.

304   Szolnok–Doboka, Torda–Aranyos
305    Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara kerületéről szóló jelentés. MOL K168/216/1878. A századfordulón 

megjelenő. a megyék közgazdasági állapotait elemző sorozat Csík megyei (T. Nagy I. 1902.) és Kolozs megyei 
(Barabás E. 1910.) kötetei bár kitérnek a háziipari foglalkozásokra, a szalmakalaposságot egyikük sem említi.
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Szalmakötő központok Erdélyben (19. századi adatok alapján)

 I. Ó-Nádasd , Szilágy-Cseh, Győrtelek, Bogdányháza, Boronamező, Bagolyfalva,
  Ó-Horváti, Felső-Bereksző, Alsó-Bereksző, Náprád, Alsó-Bán, Felső-Bán, Pecsely, 
  Maron, Perje, Hosszú-Újfalu (Szilágy m.)
 II. Jákótelke, Dank (Kolozs m.)
 III.  Deményháza, Ehed, Hodos, Jobbágytelke, Mikháza (Maros–Torda m.)
 IV.  Magyarzsákod, Rava, Bordos, Véczke, Csöb, Székely-Szállás (Udvarhely m.)
 V.  Kőrispatak, Etéd, Bözöd (Udvarhely m.) 
 VI.  Béta, Vágás, Dobó (Udvarhely m.)
 VII.  Kis-Disznód (Szeben m.)
 VIII.  Bibarczfalva (Udvarhely m.)
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Egy iparügyi jelentésből kiderül, a kevés erdővel, földdel és csekélyke határral bíró, 

860 lelkes Kisdisznód (Michelsberg) főként szász lakosai már régóta egyéb keresetforrás-

okra szorítkoztak. A kocsikas-fonás, favilla- és gereblyekészítés mellett a téli hónapokban 

a szalmakalap-fonást művelik, amelyhez tavaszbúza szalmát a két szomszédos község 

(Popláka és Cód) szolgáltat. Az iparág kizárólag a széles karimájú, alacsony fejrészű, 

nyolc féle minőségű szászos kalapok, vagy megrendelés szerinti formák készítésére szo-

rítkozik.306  

Hivatalos statisztikai közlemények szerint 1884-ben a szalmakalap kötés legin-

kább Szeben, Szilágy és Udvarhely megyében, „majdnem kizárólag saját szükségletre 

üzetik”.307 Az iparosodásra utaló „simítógépek” (kalapprések) az erdélyi megyékben sehol 

sincsenek.308 

A jövedelmezőbb szintre emelni érdemes háziiparok ágait, a helyi viszonyok figye-

lembe vételével, főként a felső (felvidéki) és a keleti megyékben mérték föl alaposan az 

1893-as év folyamán kirendelt iparfelügyelők, az iránt érdeklődve, hányan foglalkoznak a 

háziiparral, mit állítanak elő, mekkora mértékben és milyen a termelőképessége az egyes 

306    MOL K231/1881-2-321., MOL K168/313 – 32258/1884. A helybeli plébános egy nőegyletet is 
létrehozott, ahol a tagok fonatokkal és  szalmakalapokkal járulhatnak az egylet vagyonához és az iskola 
építésre felvett kölcsön törlesztéséhez. 

  A kisdisznódi szalmakalapok egész gyűjteménye jelent meg Bécsben, az 1873-as világkiállításon a 
nyersanyag és a feldolgozás különböző szakaszait mutatva. Mellettük voltak a székely szalmakalapok is. 
Magyarország a bécsi… 1873. 204.

307   Jekelfalussy J. 1885. 13.
308    Míg Hajdú megyében ekkor már 1000 darabot használnak és majd háromezren dolgoznak a szalmakalap 

készítésben.

Románok 
szalmakalapot 
vásárolnak a 
bánffyhunyadi 
piacon (Kőnig Gy. 
Felv., 1905  
– Néprajzi 
Múzeum Fotótára)
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ágaknak.309 Benne érzékletes képet kapunk Erdély szalmakötő háziiparának legjellemzőbb 

területeiről. Bözödben évenként 16.000, Kőrispatakon 6.000, Vágás, Béta, Dobó községek-

ben együtt 15.000, Ravában 16.000, Bordosban 6.000, Magyarzsákodon körülbelül 7.000 

darab szalmakalapot készítenek. 310 Itt a lakosság nagyobb részének a fő keresetet jelenti, 

míg a szomszédos falvakban csak szórványos és kisebb mértékű a szalmakötés. „A felso-

rolt községek igen mostoha gazdasági viszonyok között élnek. A földjük kevés és kopár 

oldalakból áll, úgyhogy több község egyik másik évben több értéket vesz be a szalmájából, 

mint a szűken eresztő gabonájából. A kis igényekkel beérő székelység „tisztességes megél-

hetését szorgalmán kívül jó részben a szalmakalap készítésben találja fel.” A nagykereske-

dés útján piacra kerülő varrógépek használata kemény versenyre kényszeríti a háziiparo-

sokat és emiatt „sok jó piaczot, mint Kolozsvár, Nagyenyed, Brassó, Segesvár, stb. részben, 

vagy egészben elveszített, mert a kézzel, durván varrott szalmakalap nem olyan piaczképes, 

mint amaz.” Következtében a kézi kalapok ára rohamosan csökken, miközben a gépekkel 

húszszorta több árut képesek előállítani. 311 Épp ezért javasolják majd a fent említett köz-

ségekben e háziipar vándortanítók útján, gépek közvetítésével történő fejlesztését a szal-

ma megválasztásától a fonáson, gépi varráson át az egyszerűbb fehérítési és díszítési eljá-

rásokig.

Az Udvarhely vármegyei iparfejlesztő bizottság 1893-ban nem csak a termékek számát 

jegyzi föl, de a szalmakalappal foglalkozó családokét is.312 Mutatóit érdemes táblázatban össze-

vetni a majd két évtizeddel korábbi, Kozma-féle adatokkal. Ha csak az arányokat tekintjük, az 

összehasonlításból is világosan kitűnik, mely településekben kitartó és számottevő a szalmakö-

tő háziipar. 

309   MOL K231/1895-2-2443.
310   MOL K231/1895-2-17229
311    MOL K231/1895-2-17229 A kereskedelmi és iparkamarák 1895-ben végrehajtott, piacképes háziiparok 

felderítésére tett kísérletében csak Maros–Torda falvaiban ( Jobbágytelke, Köszvényes, Remete, Ehed, 
Hodos, Vadad) és Udvarhely vármegyében (Bözöd, Rava, Kőrispatak, Bordos, Béta, Vágás, Dobó, Etéd, 
Véczke, Csöb, Székelyszállás) falvakban jeleznek jelentősebb mértékű szalmakalap készítést, úgy, mint az 
előbbi felmérésben olvasható. A háromszéki Bibarczfalván már csak a szalmalábtörlők készítéséről szól a 
jelentés.MOL K231/1895-2-2443.

312    A családok számára vonatkozó adatgyűjtés módjairól keveset tudhatunk, a számadatok hitelében és 
pontosságában csak bizakodni lehet. Ellentmondani látszanak egymásnak az 1893-ban mért adatok az 
1896-os törzskönyvivel, ahol ugyan épp Udvarhely megyére vonatkozóan meglehetősen hiányos a közlés 
– ezért tekintettem el az összehasonlításban ettől – Magyarzsákod estében négyszer, Bibarcfalva esetében 
nyolcszor annyi családról számol be a pár évvel korábbihoz képest. De ha figyelembe vesszük a törzskönyvi 
adatgyűjtés idejét, ez az időeltolódás még kevesebb lehet, így nyugodtan állítható, hogy a nagy eltéréseket 
mutató felmérések nagyjából egy időben történhettek.
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Szalmakötéssel foglalkozó családok száma 1879-ben és 1893-ban.

313

Az ezredéves kiállításra megjelent háziipari felmérés szerint Kolozs, Maros–Torda, 

Szeben, Szilágy, Szolnok–Doboka, Torontál és Udvarhely vármegye községeiben számos család 

foglalkozott szalmakalapok készítésével.314 A településekre vonatkoztatott adatokat korábban 

már részleteztem.

A fenti forrásokhoz képest általánosabb beszámolókat olvashatunk a térség háziipará-

ról a kereskedelmi és iparkamarák beszámolóiban, amely a szervezet céljait tekintve elsősorban 

a piacképes iparok és a fejlettebb kézmű- és gyáripar számadására koncentrál, így érthető a há-

ziiparok szűkszavú jellemzése. A marosvásárhelyi kamara arról nyilatkozik 1892-ben, hogy a 

szalmakalap készítés nagyon kezdetleges fokon áll, s a háziipar termékeit csak a köznép vásá-

rolja, termékeik durvább fonatokból, színezetlenül, vasalás nélkül készülnek,315 ezért szükség 

volna e technológiai ismeretek szélesebb körű terjesztésére.316

Ipartörténetileg is jelentős kezdeményezés volt az 1886. június 27-én Marosvásárhe-

lyen megnyitott Székelyföldi Iparmúzeum. Az alapkiállítást és gyűjteményt az iparfejlesztés és 

a honi iparkiállítások szervezése körül nagy tapasztalatokkal rendelkező Ráth Károly állítja ösz-

sze. A budapesti testvérintézmény, a Magyar Kereskedelmi Múzeum alapkoncepcióját tükrözi 

a székelyföldi mintakollekció kiválasztása és az állandó tárlat kialakításának gondolata,  

313  1881-es népszámlálási adatok alapján. A M. Kor. Országaiban... 1882. 325.
314   Kovács Gy. 1898. 350–352.
315   A marosvásárhelyi kereskedelmi… 1893. 148.
316   A marosvásárhelyi kereskedelmi… 1894. 138

Lakosok száma313 1879-ben közzétett 
adatok

1893-ban mért adatok

családok

Bözöd 1169 200 200

Kőrispatak 1096 100 80

Rava 689 25 100

Magyarzsákod 744 12 65

Etéd 1556 nincs adat 6

Siklód 1574 ’’ 10

Dobó 682 ’’ 20

Vágás 570 ’’ 15

Béta 336 80 6-8

Bordos 551 10 50

Bibarcfalva 794 10 25

Székelyszállás 239 10 nincs adat

Vécke 813 15 ’’
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amelyhez Ráth a megszokott módon pontos katalógust is készített. Ebből és az intézmény lét-

rehozását követő sajtóanyag, illetőleg a fennmaradó dokumentumokból lehet értesülni arról, 

hogy az ipartermékeket egybegyűjtő új székelyföldi múzeumban is jelentős részt kaptak a házi-

ipari tárgyak. Az intézmény születése körül a Székelyföldi Művelődési és Közgazdasági Egylet 

bábáskodott, amely célul tűzte ki a gazdag anyag erdélyi nagyvárosokba történő vándoroltatá-

sát, hogy ez által „az egész Székelyföld iparossága használhassa, mint a Székelyföld közös va-

gyonát, melyet elsősorban Maros-Vásárhely város közvetlenebb de egyszersmind az egész Szé-

kelység gondozása, oltalma és támogatása alá” helyezze.317 Az egyesület választmányának prog-

ramjában elsők között szerepelt a székelyföldi kézmű- és háziipar fejlesztése, technikai szem-

pontból versenyképessé tétele. A kész cikkek mellett begyűjtöttek félgyártmányokat és segéd-

eszközöket is, amelyek az adott kézműipari, háziipari területet reprezentálták. 

Az intézményi alapkiállítás katalógusa a „vessző-, háncs, sás- és szalmafonó-ipar” kö-

réből felsorolt tárgyaknál a marosvásárhelyi Gáspár Gyula ajándékaként jobbágytelki szal-

mafonat-szalag mintákat és azokból gyárilag előállított szalmakalapokat tart számon a gyűj-

teményben. Ugyanitt említi a budapesti Kattler Bernát-féle szalmakalapgyárból a Marosvá-

sárhelyi múzeum számára szintén ajándékba megküldött szalmakalapokat. A gyáros, mint a 

korábbiakból kiderült, leányvállalatot üzemeltetett Hajdúnánáson. A „hazai”-nak nevezett 

fonatminták gyűjteményét is a nánási háziiparosok készítették, ugyanakkor kiállításra kerül-

tek a gyárában használt külföldi – „florenczi, velenczei, svájczi, Schwarzwaldi, érczhegységi, 

csehországi” – szalmafonatok is.318 Figyelmet érdemel a tény, hogy a kiállítás érdekében az 

angliai Lutonból is felkutattak szalmafonatokat, mintegy ötven féle színárnyalatban festett 

fonatmintát.319

A szalmaipar és a háziipar versenye érezteti hatását a 20. század első éveiben. Udvarhely 

vármegyében a szalmakötés lassú eltűnését jósolják a század elejéről származó jelentések, ho-

lott eddig ebből a megyéből vitték a piacra a legtöbb szalmafonatot. Béta, Bibarczfalva, Bözöd, 

Bordos, Csöb, Kőrispatak, Magyarzsákod, Medesér és Vágás községek háziiparosai kitartóan küz-

denek a gyáripari konkurenciával, ragaszkodva a csekély kiegészítő jövedelmet még mindig 

nyújtani képes szalmakalap kötéshez, mert a szövés-fonáson kívül más házi munkát nem igen 

gyakorolhatnak.320 A Maros-Torda megyei Jobbágytelkén, Eheden, Hodoson, Köszvényesen, 

Mikházán, Deményházán hasonló a helyzet. Ezek mindegyikében tartottak tanfolyamot, amely-

nek során a varrógépek kezelésében és a finomabb fonásokban jártasságot szereztek.  

317   A Székelyföldi Művelődési és Közgazdasági Egylet… 1886. 53.
318   Bónis J. 2003. old.sz.n. (forrásközlésben).
319   Bónis J. 2003. old.sz.n. (forrásközlésben).
320    Jelentés a marosvásárhelyi … 1905. 78. Barabás E. 1904. 40. Barabás Endre tudni véli, hogy ezt a háziipart 

az Olaszországban táborozó ezredeknél szolgált székely katonák terjesztették el.  
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Háromszék megyében Kálnokon és Köpeczen321 van néhány szalmafonó, akik a saját szükséglet-

re készített szalmakalapok mellett a lábtörlők és pincetokok előállítását is ismerik.322

2.6. A hazai központ hatása a székelyföldi szalmakötésre

Hajdúnánás a szalmakalapos háziipar első számú közvetítői közé tartozott. A hazai, 19. 

század végi szalmaipari szerepéről fentebb részletesen beszámoltam. Gazdaságtörténeti elem-

zések, statisztikai jelentések gyakran vették pártfogásukba a háziipar és gyáripar itt megvalósu-

ló összefonódásának egyik karakteres, ugyanakkor kiváló mutatókkal is rendelkező példáját. 

A legnagyobb méreteket öltő hazai szalmaipar képviselői rendszeresen külföldön frissí-

tették szakmai ismereteiket, hogy németországi, olaszországi, belgiumi tapasztalataikat ittho-

ni, jóval szerényebb gyáraikban alkalmazzák. Nem csupán a gyárvezetők, de háziiparosok is 

kiküldettek a híresebb szalmaipari központokba egy-egy finomabb fonásmód elsajátítása vé-

gett, hogy aztán társaikkal is megtanítsák azokat.323   

A legtöbb kisebb üzem, fejlettebb vállalat kevés állandó munkással, annál több bedolgo-

zó háziiparossal működött. Utóbbiak, a munkafolyamatok manufakturális megosztottságában 

a nyersanyag előállítását, a szalmakötést végezték házilag. Vagy bérbe kiadott varrógépeken 

dolgozták fel a kész fonatokat. Táblázatban érzékeltettem a gyárban foglalkoztatott és a külső 

bedolgozók számarányát. A vállalatok vezetői közvetlen kapcsolatban álltak az egyszerű házi-

iparosokkal, tudták jól, ki dolgozik szaporábban melyik asszony mely gyakorlati fogásban mu-

tat nagyobb hozzáértést.

Többször utaltam már a Kereskedelemügyi Minisztérium századforduló előtti, a háziipar 

általános fellendítését célzó terveire, melyek megvalósulásáért a vármegyei iparfejlesztő bizottsá-

gok feleltek. A tárca felmérései, a fejlesztésre érdemes háziiparok felderítése után324 1893-ban 

kezdtek szervezni Udvarhely vármegye községeiben szalmakalap készítő téli tanfolyamokat. 

Olyan falvakat jelöltek ki székhelyül, amelyek az iparfelügyelő jelentései szerint e háziipari ágban 

előrehaladottabbak. Az udvarhelyszéki Bözöd, Kőrispatak, Vágás, Béta, Dobó, Rava, Bordos és Ma-

gyarzsákod.325 A szervezés részleteit és a tanfolyam lefolyásának körülményei megérdemlik a rész-

letezést, hiszen eredményei hosszú távra meghatározzák a térség háziiparának alakulását.

321    Köpecen készült szalmakalapok a dálnoki, székelyszentkirályi társaikkal együtt az 1885-ös nagy hazai 
kiállításon is szerepeltek. Székely Nemzet II./59. (április 17.) 1884 

 A híres köpeci szalmakalapnak az 1940-es évek elejére már alig maradt hírmondója. Péterfy T. 1942. 
322   Jelentés a marosvásárhelyi … 1905. 77-78.
323   Kovács Gy. 1896. 19.
324    Főként a felvidéki és a keleti (székely) megyékben. MOL K231/1895-2-2443. A tanfolyamokról beszámol: 

Őrley J. 1901. 39.
325   MOL K231/1895-2-17229
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Kézenfekvő volt, hogy olyan területről keressenek vándortanítókat, ahol a háziipart fej-

lettebb szinten űzik. Csakis Hajdúnánás jöhetett számításba, ahol Sohler István vállalta a köz-

reműködést, „ki a tanító munkásnők felkutatásában, valamint az összes szükséges gépek, eszkö-

zök, és anyagszerek beszerzésében a legnagyobb készséggel közbenjárt”.326 Külföldi kapcsolatai 

révén vállalta a kiszállítandó eszközök gépek gyári beszerzését. Javaslatára Gönczi Gáborné Kéki 

Klára és Kéki Juliánna hajadon utazhattak a távoli Székelyföld rejtett szalmafonó falvaiba. Kéki 

Julianna nevére az 1970-es években, a tanfolyam után nyolc évtized elteltével is emlékezett egy 

idős asszony Kőrispatakon.327 

A télre kiköltöző vándortanítók küldetése elsősorban a kalapok gépi varrásának, az 

újabb, „csinosabb” és „finomabb” fonattípusoknak, pl. a csipke fonat kötésének megismerte-

tése volt a székely asszonyok és gyermekek körében.328 Gépeket eddig ezen a vidéken nem 

használtak és nem is ismertek, mindig kézzel varrták a saját részre, vagy piacra kerülő ka-

lapokat. A jövedelmező termelést varrógépek, vasalók (simítógépek) és kalapformák teszik 

lehetővé, amit az Alföldön a gyárosok kezdettől fogva használtak. A székelyföldi tanfo-

lyamoknak csak úgy volt haszna, és értelme, ha a velük való bánásmódot megismertet-

ték.329 

Amint megérkeztek a Drezdából hozatott varrógépek és mángorlók, azonnal útnak in-

dultak az asszonyok.330 A Sohler által írt leltár szerint magukkal vittek fejenként két szalmaka-

lap varrógépet asztallal, két fonás-mángorlót, két kalapkaptát rámával és másik kettőt ráma 

nélkül, két szenes vasalót, továbbá két kg kénvirágot a fonatok fehérítéséhez, 48 spulni cérnát, 

5 kg berzseny festéket, 1 kg vasgálicot, anilin festéket csomagszám, a géphez szükséges eszkö-

zöket és végül tizenkét féle mintakalapot és sok-sok fonás mintát.

A tanítónők kiküldetése 1894 januárjától április végéig tartott. Ez idő alatt összesen 68 

háziiparos tökéletesen megtanulta a gépen való varrást. Ravában 16, Bordoson 8, Magyarzsá-

kodon 9, Kőrispatakon 9, Bözödön 12, Vágásban 14 asszony. Közülük a legügyesebbek egy 

szerződés fejében megkaphatták az államtól a sokat érő varrógépeket, feltéve, ha azt a község és 

környező települések háziiparosainak szolgálatába állítják úgy, hogy az állam által szabott áron 

326   MOL K231/1895-2-17229
327    Kutasi József helyi tanító jegyezte fel akkor dolgozatában ’Kékesi’ Julcsa néven, az elhomályosuló 

visszaemlékezés alapján. A két vidék kapcsolatára sokáig ez volt az egyetlen bizonyíték. Publikált 
minisztériumi jelentések tettek utalást a téli tanfolyamokra, (Vö.: Gömöry L., 1896. Őrley J. 
1901.) konkrétumok nem voltak ismertek. Az előkerült adatok fényt derítenek a hajdúnánásiak 
székelyföldi szerepére, így oldódni látszik az a bizonytalanság, amely övezte az egymástól távol eső tájak 
összefonódását. A nánási szalmaiparral foglalkozó korábbi tanulmányokban: Csontos G. 1975. 13., 
Igmándy J. 1940a, 76.

328    A nánási asszonyok ellátásának és javadalmazásának minden költségét az állam fizette, munkájukat a helyi 
plébánosok és tanítók felügyelték. 

329   Keller Gy. 1903. 26–27. o.
330   Egy kalapvarrógép értéke ekkor 250 korona. 
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varrják meg a fonatokat.331 A célszerűbb fonást és kikészítési eljárást összesen 250 háziiparos 

család sajátította el.332

A hajdúnánási Sohler-gyár Erdélybe szállított legtöbbet.333 Piaci kapcsolatai lebonyolí-

tásának részletei nem ismertek. Feltételezhető, hogy főként nagyvárosi kereskedők közvetítésé-

vel juthattak el ízlésesebb szalmakalapok az úri, polgári közönséghez. Idegenben készült porté-

kák tömegét árulták például zsidó kereskedők, több sátorban, Kolozsvár főterén.334  Igmándy 

József az 1930-as évek végi kutatásai alkalmával Sohlerék megalakulásuktól vezetett gyári 

könyveit még tanulmányozhatta. Biztos forrásai alapján közöl egy áttekintő térképet keleti pi-

acaikról a megyék és települések megjelölésével. Innen nem csak a vásárkörzetek központjai, 

hanem székely falvak is leolvashatók. A kereskedelem irányaira tett fontos utalás, sajnos, kellő 

magyarázat nélkül marad. Nyitva marad a kérdés, milyen jellegű kapcsolat feltételezhető példá-

ul a nyersanyagot termelő és szalmakalapokat is előállító falvakkal.335 A fentiek ismeretében, ha 

valóban kész termékekkel célozta meg a térképen feltüntetett és szalmakötéssel egyébként is 

foglalkozó falvakat és piacait, akkor valóban súlyos csapást mérhetett a háziiparra.336 

Az, hogy a hajdúnánási szalmakalap gyár Erdélybe irányuló kereskedelme mély sebeket 

hagyott az amúgy is nehezen kibontakozó helyi szalmakötő háziipar „testén”, a Marosvásárhelyi 

Kereskedelmi és Iparkamara panaszából is kiderül. Amióta a Hajdú megyei szalmakalapok a 

környék piacaira  is eljutottak, „és épp oly olcsón megszerezhetők, mint a székely kalapok, azóta 

számos községben, a hol mint háziipart űzték, fölhagytak a szalmakalap készítéssel.” Hiába 

igyekezett a tárca téli tanfolyamokkal orvosolni a helyzetet. „Egy-két szalmavarró géppel is  

331    Kőrispatakon Péterfi Emma, Vágásban Barabás Rozália és Barabás Julianna, Ravában Jakab Borbála, 
Magyarzsákodon Demeter Gyuláné vehették át. Csak Bözödön nem éltek a felkínált lehetőséggel, 
feltehetően az adóztatástól való félelem miatt. MOL K231/1895-2-17229 A háziiparosok jellemző 
aggodalma a tanfolyammal egy időben fogalmazódott meg: bizonyára azért rendeztette a tanfolyamot a 
kormány, hogy adóztatás végett tájékozódjon a helyi állapotokról. MOL K231/1895-2-17229. A székely 
háziipari szakosztály beadványában garanciát kért a háziiparosok megadóztatásának mellőzésére, mert 
mint mondta, „veszélyeztetve látná a most megindult háziipari akció sikerét, a háziiparosok adókkal 
terheltetnének.” Székelyudvarhely városa válaszában kifejti, csak azokat sújtja adóval az 1875. XXIX tc. 
2.§-a alapján, akik iparukat már segédekkel folytatják. MOL K231/1895-2-26460.

332    A tanfolyam eredményességéről a helyi lapok is tudósítanak: „sok nő nem csak a finomabb szalmafonást, 
hanem a gépen való varrást is elsajátította”. A megyei iparfejlesztő bizottság „új kalapminták beszerzésével és 
a piac keresésével a készítményeknek minél nagyobb tért kíván biztosítani.” Székelyudvarhely I./8. 1895.

333    A hajdúnánási szalmakalap keleti piacairól Igmándy József által összeállított térképről leolvasható, 
kereskedelembe bevont települések száma: Szatmár (27), Ugocsa (4), Máramaros (3), Bihar (17), Szilágy 
(12), Szolnok–Doboka (21), Beszterce–Naszód (2), Kolozs (14), Arad (3), Torda–Aranyos (8), Maros–
Torda (9), Temes (8), Krassó–Szörény (3), Hunyad (16), Alsó-Fehér (8), Kis-Küküllő (4), Udvarhely 
(18), Csík (14), Szeben (8), Nagy-Küküllő (11), Fogaras (2), Brassó (3), Háromszék (15). Igmándy J. 
1940a, 74–75.

334   Kőrispataki kalaposok visszaemlékezései alapján.
335   Többek között Rava, Vágás, Béta községek. Igmándy J. 1940a, 75.
336    Helytállóbb lehet az elgondolás is, mely szerint a szalmakötő falvakban gyári megbízottak járhattak a 

fonatok begyűjtésére, vagy bérbe adott gépeken a szedők (megrendelők) által megadott minőségű és 
mennyiségű szalmakalapok készültek, amit nem közvetlenül a készítők, hanem a gyári felvásárlók 
értékesítettek a környék piacain.
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ellátta az illető községeket, de … mégsem tudnak versenyezni a gépekkel préselt, tartósabb 

formájú hajdúnánási szalmakalapokkal”.337 

A háziipar stagnálása, sőt visszafejlődése még a tanfolyam utáni években is tapasztalha-

tó. A hanyatlás valószínűsíthető okai az „elavult formák használatában, a szalma fehérítetlensé-

gében és a Hajdú megyei készítmények erős versenyében rejlik”.338 

 Az egyre kevesebb községben mind kevesebb család szalmakötéséről adnak számot a 

felmérések, egyedül Bözöd és Kőrispatak tartja magát az élen a háziiparral százon felül foglalko-

zó családok számával. Nyilvánvaló, hogy a háziiparosok számához képest az a néhány, államilag 

kiosztott varrógép száma nem elég a továbblépéshez. 339

Forrásaink nemcsak Udvarhely-vidéki, de Maros megyei háziipari oktatásra is tesznek 

utalást. Minden bizonnyal itt is a szervezésben már jártas Sohler működött közre, kalapjai végül 

is felbukkannak a századfordulót követően Marosvásárhely piacain is.340

Az iparügyi tisztviselők helyi ipartelepek felépítését szorgalmazzák, tekintve az erdélyrészi 

nagy fogyasztó piacot és számításba véve a közeli romániai fogyasztást. Az iparkamara legalább 

húsz szalmakötő háziiparos községgel számol, amelyek egy Marosvásárhelyen létesítendő gyárat 

szolgálhatnának. Mint mondják, „csak ezzel lehetne megmenteni a székely háziipart, mely a gyári 

úton divatosan és tartósan alakított cikkekkel nem versenyezhetvén, végképp el fog tűnni”.341 

A fentiek tudatában joggal tehető fel a kérdés: a hajdúnánási gyáros tanfolyamok szervezésé-

ben nyújtott, egyéb iránt önzetlen segítsége vajon nem a nyersanyagpiacok, felderítésére, piackutatásra 

irányult-e? Erre biztos választ a megfelelő források hiányában, feltételezem, már soha nem kapunk. 

Minden esetre kapcsolatainak köszönhetően alaposan kiismerhette a vidék kapacitását, és biztosan 

számolt a hazainál is olcsóbb munkaerővel, a hegyvidéken küszködő falvak kiszolgáltatottságával.

Az élénk kereskedelmi és tudásközvetítő kapcsolatoknak a trianoni elszakadás vetett vé-

get. Csak a második bécsi döntés eredményeképp elevenedtek újra a régi szálak mentén. Ezt több 

visszaemlékezés megerősítette Bözödön, Kőrispatakon. Az idő tájt újra működő aktív cserekap-

csolatok célja a korábbihoz hasonló. A speciális kézimunkatudás közvetítésben fordulatot a beta-

nítandó új iparcikkek tárgya jelent. A szalmakalap divatja az anyaországban ekkora már leáldozó-

ban volt. A megmaradt gyárak átálltak a kelendőbb cikkek, szalmaszatyrok, szőnyegek készítésére. 

Határozott visszaemlékezések tanúsítják, hogy nánási küldöttek Észak-Erdély visszacsatolásá-

nak pár évében a vidéken addig ismeretlen használati cikkek készítésének fogásait mutatták meg.

337   Jelentés a Marosvásárhelyi … 1905. 77.
338   Őrley J. 1901. 39.
339   Őrley J. 1901. 39. Hasonló véleményen van: Barabás E. 1904. 40.
340    Jelentés a Marosvásárhelyi … 1905. 78. 
  Sohler Istvánt a kormány elismerve eredményes közreműködését, további szakmai feladatokkal bízta meg. 

Egyes források szerint legalább hatvan (!) háziipari vándortanfolyam fűződik nevéhez. Gulyás I. 1937.
341   Jelentés a Marosvásárhelyi … 1905. 78.
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3. A SZALMAKÖTÉS GYAKORLATA

A szalmakalap kötése Bözödön, Kőrispatakon, s a Székelyföld más vidékein régi keletű 

háziipar. A kalapkötéshez értő családok keze nyomán épp annyi szalmakalap került piacra, 

hogy a mezőgazdaságban dolgozó népnek a szellős, könnyű, árnyat adó nyári fejfedő keresletét 

évről-évre kellő mennyiségben kielégítette. Az 1940-es évekig minden apró mozzanat, míg a 

szalmából kalap lett, kézzel zajlott. A nyersanyagtermelésben csak a második világháború kö-

vetkezményeiben állt be nagyobb változás, ugyanekkor a gépek megjelenésével szerkezetileg 

teljesen átalakultak a kalap előállításának kézműipari keretei.

A gépekkel dolgozó háziiparosok, egy-egy körzetben, a félkész áru legfőbb felvásárlói 

lettek. A munkafolyamatok rétegződése, specializálódása társadalmi megosztottságához veze-

tett. A kalapkészítő háziiparosok többszörös termelésükkel annyi fölösleget tudtak előállítani, 

hogy az így keletkezett tőkéjüket tovább forgathatták. A háziiparosok közösségének munka-

megosztása tovább árnyalta a társadalmi, vagyoni helyzetet.

A megváltozott gazdasági, politikai körülmények magukkal sodorták a legtöbb háziipart. 

A szalmakötés újraéledése az 1950–60-as években a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodásnak, 

a háziiparos családok leleményességének és a szocialista kor hiánygazdaságának is köszönhető. 

A készítők gyalog, kerékpárral, szekérrel, vagy vasúton hordták a télen készre varrt női 

és férfi kalapokat heti piacokra és nagyvásárokra. Távolabbi területekre majd csak a mobilizáci-

óval jutottak el. Az újabb piacok meghódításával kibővült az egyes tájegységek kultúrájához 

alakított kalapkínálat. Tudták, hogy Szászsebesen a szászos gomba, Tövisen a rigó vagy 

Máramarosban a román kalap, az osan a kelendőbb.

A szalmakötő hagyományokat kiaknázva kalapos szövetkezeteket hoztak létre a helyi 

kollektív gazdaságok, több-kevesebb sikerrel. Próbálkoztak vele Magyarzsákodon, rövid ideig 

élt a kőrispataki, valamelyest sikeresebb volt a bözödi, és dobói szövetkezet. Nagyobb jelentő-

séggel bírtak a segesvári, szatmárnémeti, máramarosszigeti, tordai, dési társulások. Felvásárlóik 

nyersanyag végett járták a székely falvakat.

A dolgozat elején megfogalmazott céloknak megfelelően, a háziipar jellemzésekor szak-

irodalmi kutatások alapján egész Erdélyt, recens vizsgálódásaimban pedig Székelyföld egyes 

településeit tekintem át a tárgyra vonatkozóan. A terep megválasztásának okait részben már 

kifejtettem a disszertáció témaválasztásának indoklásában. 
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Kutatópontjaim a 19. századtól folyamatosan feltűnnek a háziipari ágakat feltüntető 

forrásokban. Olyan településeket érintek, ahol a jellemző gazdálkodási rend mellett a szalma-

kötő háziipar meghatározó eleme az életmódnak, az adott közösségben számottevően éltek e 

kiegészítő tevékenység lehetőségével, ahol a szalmakötés gyakorlata ma is tetten érhető, erősö-

dő, vagy elhalványuló, illetőleg változó formában. Éppen ezért egy adott periódusban, az élő 

emlékezet és a publikált néprajzi kutatások segítségével pedig egészen a 20. század első feléig 

nyomon követhető. 

3.1. A gyűjtőpontok 

Terepmunkám a történeti keresztúri járáshoz tartozó Kőrispatak szalmakötő háziiparát 

követte legalaposabban. Így a megfigyelt munkamód, technológia és eszközkészlet ebből a falu-

ból nyújtja a legteljesebb képet, miközben folyamatosan kitekintek a szakirodalmakban feljegy-

zett adatokra, illetőleg a többi háziiparos településen időközönként végzett saját tereptapaszta-

lataimra. Felismerve a közös életmóddal, hasonló gazdálkodási jelleggel és egyazon háziiparral 

bíró, a Kis- és Nagy-Küküllő között fekvő szalmakalapos falvak egymással való szoros kapcsola-

tát, kutatásaimat kiterjesztettem Kőrispatakon kívül más falvakra is. Átjártam a két falut elvá-

lasztó alacsony hegyvonulat túloldalára, a szomszédos Bözödre. A legutóbbi időkben felkerestem 

a Székelyudvarhelyhez húzó, Bögöztől induló völgy Béta, Dobó, Vágás egybefűzött falvait. Majd 

a Kis-Küküllőbe siető patakok mentén a történeti anyagból megismert, de hanyatló háziiparáról 

mára szinte elfeledett Magyarzsákodot és Ravát, Erdőszentgyörgy vonzáskörében. 

A második világháborút követő területi-közigazgatási, politikai-adminisztratív átszer-

vezések folytán a régi Udvarhely megyéből a történeti források alapján jelentősebb szalmakötő 

hagyománnyal bíró Bözöd (Bezid), Bordos (Bordoşiu), Rava (Roua), Csöb (Cibu), Vécke (Vetca), 

Magyarzsákod ( Jacodu), Székelyszállás (Sălaşuri) Maros megyébe, Etéd (Atid), Kőrispatak 

(Crişeni), Béta (Beta), Dobó (Dobeni), Vágás (Tăietura) Hargita megyébe, Bibarcfalva 

(Biborţeni) Kovászna megyébe tagozódott. 

A három, mai értelemben vett székely megyében (Hargita, Kovászna, Maros) Bözöd és Kő-

rispatak volt és tekinthető ma is a két, legtöbb kalapos családot számláló községnek. A háziipar terü-

leti megoszlásának számbavétele alapján őket követi Dobó (régen Székelydobó), Vágás (ma Vágás-

Dobó a két település összevonásával) és Béta. Előbbiek a történelmileg körülhatárolható Keresztúri, 

utóbbiak az Udvarhelyi járáshoz tartoztak. Ez a közigazgatási kötődés – Bözöd, Magyarzsákod és 

Rava kivételével, amelyek Maros megyébe szakadva Erdőszentgyörgyhöz húzódnak – gyakorlatilag 

ma is lefedi az újabb hivatalos és civil közgazdasági, társadalmi-kulturális kapcsolathálót. 
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Kőrispatak342

Hargita megye nyugati, Maros megyével határos délnyugati sarkában fekszik. Etéd, 

Bözöd, Gagy és Bözödújfalu határaival érintkezik. A falut átszeli a Kis-Küküllőbe tartó 

Küsmöd patak, és a vele párhuzamosan futó, Székelykeresztúrt Erdőszentgyörggyel összekötő 

országút. A gyakran kiáradó patak völgyét meredek lejtőjű katlanokkal szaggatott hegyoldalak 

kísérik, a völgy aljáig elnyúló erdőfoltokkal, az 500 méter feletti magasságban fenyvesekkel. 

Földje legnagyobb részben fekete kötött talaj, minősége a 4., 5. osztályba sorolt. Búza és kuko-

rica termesztésére az alacsonyabban fekvő földek alkalmasak csupán. Hegyeinek verőfényes déli 

oldalán a szőlő is megterem.343 

Határának összterülete 4900 kh., amelyikből kb. 1800 kh. erdő, a többi szántó, kaszáló 

és legelő.344 A két világháború között a község gazdáinak nagy része 20-50 hold birtokkal ren-

delkezett, noha volt 2-3 100 holdas gazda is. Kisebb számban voltak 5-10 holdasok is.

Lakossága a 19. század közepétől folyamatosan csökken. A tendenciát és ezzel együtt a 

hozzávetőleges etnikai megoszlást a következő táblázat érzékelteti: 345

342    A község nevét, a hagyomány szerint, jelenlegi helyén régen nagy mennyiségben termett kőrisfáról kapta. 
Eredetileg a mai településtől délre elterülő Diósfalva dűlőben épült és Diósfalva néven volt ismeretes. 
Orbán B. 1868. 146. Az 1567-es összeírás 27 kapuval említi, Keorwspatak néven. Az önrendelkező falu 
17–18. századi törvényeit megfogalmazó eredeti oklevelekből több nemesi név is kitűnik: „Gergely Lukács, 
Péterfi András, Gothárd János, Kováts János, Tiboldi István, Kelemen Márton, Tiboldi Gergely, Deák 
István nemes embereké. KRELev.  – A töredékesen megmaradt levéltárban főként az eklézsia történetére 
vonatkozó iratok gazdag tárházában nem bukkantunk nyomára a szalmafeldolgozó háziiparnak.

343    A 19. század végén Székelykeresztúron híres volt a cserelázi búza és a szőlőben gyér vidékek számára 
a hollósvölgyi bor.  („Csereláz” és „Hollósvölgy” Kőrispatak helynevei). Egy földműves visszaemlékezései 
alapján Réthy Mihály jegyezte le 1957-ben

344   Jekelfalussy J. 1900. 435.
345   Varga E. Á.  1998. 209.

Kőrispatak látképe
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Év Összesen magyar román zsidó cigány Egyéb

1880 1096 1049 23 nincs adat nincs adat 41

1910 1313 1311 2 nincs adat nincs adat –

1930 1084 1077 1 6 10 17

1941 1200 1187 – 13 – 13

1966 1032 1023 9 – – –

1977 851 766 11 – 74 74

1992 729 709 4 – 16 16

1992 óta a szinte teljesen magyar ajkú lakosság tovább fogy. A külföldi vendégmunka és 

a környező nagyobb városok (Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Erdőszentgyörgy, Marosvá-

sárhely) szívják el a munkát kereső, vidéken megélni nem képes fiatalságot. A lakosság felekeze-

ti megoszlását az utóbbi másfélszáz évben a reformátusok döntő többsége jellemezte.346 A har-

madik évezred elején Kőrispatak már alig több mint 600 lakost számlál. A szalmafeldolgozás 

valamely formáját, még ma is kb. 90 család űzi.347 

A szalmakalaposok számára piacokat, vásárokat kínáló helyek hagyományosan Korond, 

Etéd, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely. A vasúti összeköttetéssel nem rendelkező vidék lakói 

Erdőszentgyörgy vasúti, közúti lehetőségeivel vonhatták be a Maros-vidéket a szalmakalap ke-

reskedelembe, úgy, mint a főutakhoz még közelebb eső Bözöd háziiparosai.

Bözöd

A falu szűk helyen, a Bözöd-patak és a Küsmöd vize találkozása feletti mély völgyben 

fekszik. erdővel, legelővel, termőfölddel borított hegyek lankái veszik körül, területe közel 

3800 kh. Északon és keleten a Szakadát-hegy, délen a Bordos-bérc övezi, délnyugaton Szálas 

bükkerdő koronázza a falut. Egykor a régi Udvarhelyszék, annak keresztúri járásához tarto-

zó falut a modern kori közigazgatási átszervezések folytán Marosvásárhely vonzáskörzeté-

hez csatolták, a mai Maros megye északkeletei határán. Községközpontja az alig 10 km-re 

fekvő Erdőszentgyörgy. Ez a legközelebbi heti piacos hely. Nagyobb vásárok voltak a közel-

ben Gyulakután, Makfalván, Segesváron, Marosvásárhelyen, s a másik irányban Etéden. 

346    A kis létszámú unitárius közösség híveinek számát az „egy Isten”-hez álló, egyre nagyobb ütemben 
szaporodó cigányság növeli.

347    A nem hivatalos számadatokat K. Gy. helyi tanárnővel közösen mértük fel, aki az utóbbi években, saját 
érdeklődését is kielégítendő, kapunként jegyzi Kőrispatak lakosságának alakulását. Segítő adatait ez úton 
is köszönöm neki.  
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Erdőszentgyörgy maradt a legfontosabb piacos hely, de Marosvásárhely is könnyebben meg-

közelíthető a falu lakóinak, mint a kőrispatakiaknak.

Béta, Dobó, Vágás

A történelmi Székelyföld peremvidékén húzódnak meg az 1968-as megyésítés után 

önállóságukat vesztett, Bögözhöz csatolt községek. A közös vallási életénél fogva is összefűző-

dő, szalagtelkes, dombokkal, lankákkal hosszan övezett három szalagtelkes falu Hosszútövis-

domb lábánál fekszik, ezért nevezik őket együtt Hosszútövis falvainak. A régi közigazgatási rend 

szerint Udvarhely vármegye Székelyudvarhelyi járásához tartoztak.348

Béta az Egrös-patak völgyében nyúlik el, körülötte 500-600 méter körüli dombsorok-

kal, köztük a völgy határát jelölő Hont-hegyével (782 m.). A legkisebb település, területe mind-

össze 760 kh,349 lakosainak száma 1920-ban 354, 1941-ben 411, 1966-ban 430, 1992-ben 

321.350 A színtiszta magyar közösséget az új évezredben 304-en lakják. Székelyföld eldugott 

falvainak tendenciájával ellentétben főúthoz közeli elhelyezkedése csökkenő lakosságot mutat 

ugyan, de megtartóbb, mint akár a völgy folytatásában magasan fekvő Vágás és Dobó.

 Vágás az Udvarhelyi dombság legmagasabb hegye, a Rez-tető (932 m.) déli előterében, 

a Vágás-patak mentén terül el, Dobóval egybenőve. A belterületek 600 méter felett fekszenek, 

magasabban, mint a Bögöztől induló völgy első faluja, Béta. 

A szocializmus idején „hegyvidéknek”, azaz mezőgazdasági újraszervezésre alkalmatlan 

területnek nyilváníttattak, de a kollektivizálás így sem kerülte el, szemben az adottságai miatt 

hasonlóan értéktelennek ítélt Nyárád-menti, alig több mint 800 lelket számláló szalmakalapos 

falu, Jobbágytelke esetével, ahol megmaradtak a kisföldű gazdák az egyéni gazdaságoknál.351

 Hozzájuk eső legközelebbi piacos hely Bögöz, Székelykeresztúr, de nagyobb kínálatot 

és lehetőséget biztosít az alig 10 km-re fekvő Székelyudvarhely rendszeres heti piaca.  

A Székelykeresztúrt Székelyudvarhellyel összekötő főútig kivezető, a három falut átszelő, a 

városok felé összeköttettetést biztosító egyetlen mellékút rossz, köves, meredek kapaszkodói 

esőzés után járhatatlanok, ami megnehezíti az itt élők hétköznapjait.

 Vágás összterülete 1484 kh., lakosainak száma 1920-ban 493, 1941-ben 654, 1966-

ban 531.352 A nehéz természeti, még inkább közlekedésföldrajzi adottságok miatt a folyamatos 

348   Székely Z. 1999.
349   Jekelfalussy J. 1900.
350   Varga E. Á.  1998. 209.
351    Jobbágytelke határából mindössze 658 hektár a szántó terület, 19 hektár a kaszáló, 57 hektár a szőlős, 267 

hektár az erdő és 258 hektár a legelő. Földjének minősége hatod osztályú. Szabó E. 1998. 33. 
352   Varga E. Á.  1998. 209.
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elköltözések hatására a lakosok száma rohamos visszaesést mutat, a 21. század elején mindösz-

sze 297, de színmagyar lakosa van. 

Az összterületre (1579 kh.) és lakosságra nézve is nagyobb községben Dobóban kor-

szakonként változik a népesség: 1920-ban még 694-ben lakják, ez a szám 1941-ben 950-re 

emelkedik, majd a szocializmusban visszaesik 741-re353 és tovább zuhan a század végére, ami-

kor mindössze 587 lakót számlálnak.

Feltételezhető, hogy a vágási családok húzódnak a néhány km-rel lejjebb fekvő, valamivel 

jobb gazdasági és természetföldrajzi adottságokkal rendelkező településre, ahol évszázadokon ke-

resztül az utóbbi évek tucatnyi román beköltözőjét leszámítva csak magyarok éltek. Majd a kör-

nyező, főút menti nagyobb városok tovább vonzzák el a félreeső falvak fiatalabb generációit.

Dobó és Vágás egy egyházközséget alkot a katolikus hitet híven őrző Vágás régi anya-

egyházával. A reformáció idején a vallási küzdelmek kereszttüzében bár a katolikusok kereked-

tek felül, a két falu határán fekvő régi, közös templomukat csak a 19. század elején újítják meg. 

A három település összlakosságának (1200 fő körül) döntő többsége római katolikus. Béta 

mindig a Vágási Egyházközség filiája, hosszas hányattatás után csak 1976-ra tudnak saját 

templomot szentelni.354

Magyarzsákod, Rava, Székelyszállás

Az előbb felsorolt közösségekhez hasonlóan, a Gyulakutától kiindulva egyre magasodó, 

patak mentére húzódó, „kevésbé vonzó küllemű völgyek”355 dombokkal övezett települései – 

Magyarzsákod, Rava, Székelyszállás – a földművelésben, állattartásban azonos gazdasági felté-

telekkel rendelkeznek. Köztük a legnagyobb Rava, a több mint 3.000 kh. határa középszerű 

termőföldekből áll, legtöbb része hegyes-völgyes, termelésre csak kis mértékben alkalmas. Or-

bán Balázs szerint Rava régi unitárius község, „bár a Küküllőbe szakadó patakok torkolatjában 

kényelmes, jó helye lett volna, még is messze berejtőzködött szűk, sáros völgyébe”.356

Nem véletlen, hogy a szalmafeldolgozás a 19. század végére e tájon, de főként Ravában 

jelentős mértéket öltött. Háziipari működésük kisugárzó hatására a határszomszéd bözödiek 

még jól emlékeznek. A marosvásárhelyi kereskedők könnyebben eljutottak a Szováta – Maros-

vásárhelyi főút közelében fekvő, egy bokorban lévő szalmakötő közösségeket.  

A kistájhoz közeli vásáros helyek Marosvásárhely, Gyulakuta, Makfalva, Segesvár, Etéd.

353   Varga E. Á.  1998. 210.
354   Székely Z. 1999. 43.
355   Orbán B. 1868. 151.
356   Orbán B. 1868. 157.
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Az évezred küszöbén Ravában 394 magyar lakik, Magyarzsákodon 294, Székelyszállá-

son alig 160 a színmagyar közösség lélekszáma Az elöregedő falvak lakossága az elmúlt évtize-

dekben szinte csak a szalmakötés kiegészítő munkájára támaszkodhat, bár a szalmafeldolgozás 

feltételei, a művelésből egyre jobban kivont termőföldek, a kedvezőtlen környezeti adottságok, 

a fonatok iránt csökkenő kereslet nem sok reménnyel kecsegtet. A háziiparba születők s azzal 

szakadatlanul foglalkozók legnagyobb gondja ma a nyersanyag hiánya. Legutóbb az évekkel 

ezelőtt termelt és felhalmozott szalmakészlet utolsó szálait dolgozták föl. Az alapanyag után-

pótlásának lehetősége vetőmag és munkaerő hiányában nem biztosított. Ez a legfőbb oka, hogy 

Magyarzsákodon, Székelyszálláson lassan már csak emléke marad a szalmakötésnek.

3.2 A szalmamunka a hagyományos tevékenységi formák rendszerében 

Kőrispatak és Bözöd lankáin, a hegyoldalak művelhető szakaszain teraszszerűen kiképzett 

szántóföldek nyúlnak egymás fölé. Domborzata, fekvése és talajadottságai miatt nehezen művelhető 

hegyi földek legnagyobb része gabonatermesztésre az önellátás szintjéig alkalmas csupán. A kevés, régi 

kifejezéssel élve lapályosabb belső földeken a jobb minőségű búza, kukorica is megtermett.357 A 20 

század első feléig az erdőgazdálkodás és állattartás kap nagyobb hangsúlyt. A mezőgazdaságból élő 

357    Az úrbérrendezési kísérletet felmérései alkalmával (1820) a kőrispatakiak így vallottak földjeikről: „Vagyon 
ezen falunak két határa, amely igen hegyes, völgyes, kősziklás. Ami teres földe vagyon, azt a Küsmöd folyó 
vize és a nagy hegyekről lefolyó patakok záporeső idein áradásokkal rontyák. Szorulásból lehet két jó ökörrel 
is szántani, de inkábbat megkívántatik a négy marha a szántásra. Itt vagyon igen kevés jó föld, csak két 
részit lehet középszerű termőföldnek venni, harmadik része hasznavehetetlen, csak marhalegeléssel lehet 
használni. Terem tisztabúzát, elegyet is, zabot, az alattvaló helyeken törökbúzát is.” Takács P. 2001b. 345.

Szalmakötők 
csoportja Ravában 
(2007)
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népesség körében, a molnárságot leszámítva, néhány viseleti kisiparos: szűcs, csizmadia, szabó került. 

A parasztkovácsok, kerékgyártók mellett a faiparosok száma kevesebb. A famunkához legtöbb férfi-

ember értett, háztartási és gazdasági eszközök, jármok, szekéralkatrészek mindenhol készültek az 

ezermesterek kezén. Kőrispatakon a 19-20. század fordulóján 9 fazekas számláltak, 358 ugyanebben az 

időben egy másik forrás 20 fazekast említ.359 A 20. század közepére az agyagipari mesterség teljesen 

kiveszett, ma már az emlékezet sem őrzi egykori, jelentősnek tetsző működésüket. 

A kutatott területen, egészen a szocialista átszervezésig a háromnyomásos gazdálkodá-

si rend volt az uralkodó. A három részre osztott szántókban külön nyomást képezett az őszi és 

tavaszi gabona, illetve az ugar. A hegyoldalak legelői sok juhot tartottak el Kőrispatakon. 

A régi, tipikus hármasforgóval együtt járó kosarazó juhászat a tejgazdaság mellett főként 

a földek minőségének javításában nyert nagyobb jelentőséget. 

„A hegyek úgy teremtek, hogy nagy vót a legelő, s a jog szerint hozhatott az alföldről juhot és 

ganészert kapott azért. Juhval kosarazták. Egyszer pihent is, ugarolták Volt juh, csak nem 

elegendő. Ezerötszáz, kétezer, de volt amikor öt-hatezer nyaralt itt. Ugye az alföldön nem 

volt annyi legelő. Keresztúr környékéről, vagy Erdőszentgyörgyön alól hoztak.”

A tavaszi nyomásban búzát, rozsot, árpát, a búza után, vagy gyakran az ugarban török-

búzát (kukorica), pityókát (burgonya), a hegyi szántókon zabot termeltek. A kenyérgabonák 

közül a kalászosok megjelenéséig a kopasz búza (szakáltalan búza) és a rozs, a takarmánygabo-

nák közül az árpa volt a legfontosabb növény. 

A földrajzilag elválaszthatatlan közelségben, s a kalap révén egyenesen rokonságban lévő 

falvak, Bözöd és Kőrispatak életmódjáról, ahhoz szorosan hozzátartozó kalapkötésről Bözödi 

György is megemlékezik. Leghíresebb, a székelyek mitizált világa helyett a valós székely paraszti 

múltat és jelent tükröző „Székely bánja” c. művében külön fejezetet szentel e sajátos kultúrának. 

A riport- és tanulmányírásban ekkorra már jártas bözödi származású író a bennszülött 

hitelességével, de tudományos alapossággal és szociográfiai érzékenységgel bíró irodalmi-publi-

cisztikai vállalkozása a két világháború közti székelység gazdaságába, társadalmába, minden-

napjaiba enged betekintést. 

„A Küsmöd patak legalsó szakaszán, Kőrispatak és Bözöd községekben a háziiparnak egy 

újabb fajtájával pótolják a föld gyönge termését, a szalmafonással, vagy amint itt nevezik a kalapkö-

téssel. A búzatáblák legszebb részeit learatják félérett korában, ami a búzatermésnek hátrányára van, 

de még így is érdemesnek és kifizetődőnek látszik a kalapkészítés. Egész éven keresztül ez a nyár 

358   Barabás E. 1904. 39.
359   Őrley J. 1901. 40.
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elején sietve, egy-két nap alatt levágott szalma jelenti a pénzforrást a nép számára. Ősztől tavaszig 

kalapot köt a falu, gyermekek és felnőttek egyformán, újabban még a férfiak is. Csakhogy ez a házi-

ipar az utóbbi évek folyamán súlyos válságba került. Azelőtt maguk varrták meg amit kötöttek és 

maguk adták el a kész kalapokat nyár elején, piacról piacra járva, most azonban a gyári ipar közbelé-

pett és új irányt adott a kalapkészítésnek, a nép kárára. Arad és Szatmár környékéről jönnek a szal-

makalapgyár megbízottai és olcsón összevásárolják a megfonott szalmát, melyet aztán a gyár varr 

meg. A nép szívesen eladja nekik méterenként 35-40 baniért az összefont kalapanyagot, mert nyom-

ban pénzt lát érte, ha hetenként csak 10-15 lejt is, de ha maga varrja meg, egész télen tartania kell és 

csak nyár elején adhatja el. A kalapkötők ma már nem háziipart űznek, hanem a messzi gyárak éh-

bérért dolgoztatott munkásai, […] mert ha valaki hajnaltól késő éjszakáig megszakítás nélkül dolgo-

zik, akkor sem kereshet többet 14-15 lejnél. De a kalapmunka nincs szűnőben, minél kevesebbet 

fizetnek érte, annál többen és annál többet dolgoznak, hogy a napi pár lejt biztosítsák. A gyár öt-

hatszoros áron adja el a kalapot, mint amennyiért vette, a szállítás, az ügynökök útiköltsége mind 

kifizetődik a nép olcsó munkájából. Legújabban a községi kereskedők megbízottai a gyáraknak ösz-

szeszedik a kalapot és bizonyos százalék fejében továbbítják, a nép pedig „kalappal” vásárolja a sót és 

ecetet a boltokból, pénz helyett a méterrel lemért kalapanyagot veszi. A végső szegénység általános-

ságának tünete ez.”– állítja kortörténetileg is értékes, szociográfiai ihletésű művében az író.360 

Helyzetképe közvetlen a háborút megelőző éveket ecseteli. Írásában sejtet néhány 

monopolhelyzetű szalmakalap gyárat, melyek létezését a szalmakötők későbbiekben olvas-

ható halványuló emlékezete is megerősít.

A gyenge termőföldekkel bíró határok legelőit a szarvasmarhákat, bivalyok járták.  

A legkisebb gazdának is volt 10-12 marhája. 

A juh-, marha- és bivalytartás mellett valamikor a szekerezés, fuvarozás, erdőkiélés a 

legtöbb családot kiegészítő jövedelemhez juttatta. Jelentős árucikk volt a tűzifa és más fű-

részáruk. Ha tehették, fogatoltak, fát szekereztek Erdőszentgyörgyig. 

„Fuvarozták a fát, hordták le Erdőszentgyörgyre. A méterfát is hordták két lóval még Vá-

sárhelyre is. (ti.: Marosvásárhelyre)”

Az erdő és a patakok, árkok megfelelő építőanyagot biztosítottak. A kövek lelőhely-

ének ismerete a legszegényebb családoknak adott időnként jövedelmet. A lapos építőkövek 

gyűjtögetését mára a cigányság sajátították ki.

A 20. század végére a rendszerváltozás után a tejgazdaság maradt szinte egyetlen kiút a 

nagyállattartó közösségek számára. Sokan a marhaállományt lehetőségeikhez mérten  

360   Bözödi Gy. 1943. 216. 
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igyekeztek felfejleszteni. A keresztúri, erdőszentgyörgyi tejszövetkezetek folyamatos felvásár-

lók. A kimondottan tejhozamért tartott, igára is fogható bivalyok száma ellenben rohamosan 

csökken, az ezredvégre számuk falvanként csak néhány állatra tehető. 

A falusi ember a kevéske gabonával, gyümölccsel is pénzt szerzett, emlékeznek vissza az 

idősebbek. Erdőszentgyörgyre, Székelykeresztúrra, Korondra szekerezték le kevéske termé-

nyüket. A szomszédos Sóvidék magasabban fekvő hegyi falvai alig termettek gabonát, kukori-

cát egyáltalán nem, így a lenti, völgy-menti falvak népe Atyhára, Siklódra vitte az aljban megter-

mett törökbúzáját eladni. 

Az asszonyok télen, rendszerint a háztartáshoz, öltözékhez szükséges kendervásznat 

állították elő, a szövéshez gyapjú, kender elegendő termett. Gyapjúból került ki a férfiak posz-

tóharisnyája és zekéje, pokrócok, kenderből az öltözetek vászonruhái, és a háztartási textíliák, 

dörgölők.361 Közismert, hogy a 20. század második felére a tradicionális feldolgozó házimunkák 

mindenhol, szinte teljesen eltűntek. 

Bár telente még sokáig fölváltva végezték a jellemzőbb asszonyi munkákat, csak is a 

kender-, gyapjúfonás elvégzése után vették kézbe a szalmát. A közgazdasági felmérések ismere-

tében elmondható, e vidéken, már a század első negyedében mindinkább kiszorította a kender-

feldolgozást a kalapkötés.362 

361   Vö.: Őrley J. 1901. 35.
362    Vö.: Barabás E. 1904. 40. Barabás Endre közgazdasági leírásában Kőrispatakon 20, Bözödön 18, 

Dobóban 40, Vágásban 32, Magyarzsákodon 16 család egyenként akár 100-120 korona évi jövedelmet is 
el tud érni.

  Udvarhely Vármegye Hivatalos Lapja 1903-ban úgy véli, Udvarhely vármegyében a kender háziiparszerű 
feldolgozása a közös áztatóhelyek eltűnésével, illetve ezekről való kellő gondoskodás elmaradása miatt 
hanyatlik leginkább. (1903. I./21.)

Bivalyfogat 
Kőrispatakon 
(2005)
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Nemcsak saját szükségletre állították elő a családok a szalmakalapokat, de igyekeztek 

minél többet eladásra termelni. Pótolni tudták az önellátásra készülő hagyományos kender-

árut: a kalappal adtak, vettek, cseréltek. A szinte minden házban végzett kalapkötés mellékjöve-

delmet biztosított az asszonyoknak, nagyobb haszonnal, mint a fonás és a szövés. 

Jellemzően a szegényebb családok nőtagjai, de gyerekek, mezőgazdasági munkáktól 

mentes hónapokban gyakran a férfiak is foglalkoztak szalmakötéssel. Az 1940-es években alig 

akadt olyan család, amelyik valamilyen formában ne venné ki részét a szalmafeldolgozásból. Ez 

a háziipar még a szocialista rendszer szűkös idején is hozzá tudta segíteni a falusiakat a legfo-

natosabb javakhoz.

„A fiatalasszonyok most nincsenek reászorulva, de akkor szegényebb vót a nép, kellett 

dógozzunk a kalappal is. Jó vót a falunak, mer’ abból pénzeztek. Nem vót elég a főd s ez 

pótolta.”

A gyerekeket, főleg a leánykákat korán kezdték tanítani a fonás fortélyaira, már hatéve-

sen kötöttük, mikor már az ujjunk úgy tudott forogni, ebből pénzeztünk örökké.” A kisebb fiúgyer-

mekeket is bevonták a szalmamunkába. 

A téli munka, amikor főként a nők, de sokszor a férfiak is végezték a kalapkötést, mára 

az év minden szakára széthúzódott.

Idős asszonyok, akik a mezei gazdálkodásba nem tudnak bekapcsolódni, évszakra, sze-

zonmunkákra való tekintet nélkül folyamatosan készítik a szalmafonatokat. A férfiak elsősor-

ban a nyersanyag termeléséből, a talajelőkészítésből, az aratási munkálatokból és a szalma ha-

zahordásából veszik ki részüket.

 A hagyományos szalmafeldolgozó háziipar utolsó képviselői a fonattermelők, s vannak 

köztük olyanok is, akik csak a kalapszezonra korlátozzák termelőmunkájukat:

 „Mi nem járunk vele sehova piacra. Csak két hetet varrok, ami kalapot kötök. Márciusba, 

áprilisbe. Április végén, május elején jönnek (ti. a felvásárlók) s kész.”

Míg mások egész évben a kisipari termelés keretei között megállás nélkül gyártják a 

szalmakalapokat, amelyeknek piacot keresnek a tavasztól őszig tartó nagyobb vásárokban, kör-

zeti piacokban, vagy állandó viszonteladók körében.
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3.3. A szalmakötés nyersanyaga, a gabonaszár

Térségünkben a szalmakalap nyersanyagát kizárólag a gabonatermesztésből származó 

melléktermék, a búza, alakor, rozs szalmája jelentette. A kenyérgabona jelentőségének csökke-

nése, az új kalászosok térhódítása, a változó gazdasági termelési szerkezet és a termesztési célok 

mind befolyásolták a kalapnak való gabona megválasztását, a termelés jellegét, a kultúrnövé-

nyekkel való bánásmódot.

Aki köti a kalapot, magának veti és aratja a szükséges gabonát, vagy részes műveléssel 

jut hozzá a kellő mennyiségű szalmához. 

3.3.1 A búzafélék és a rozs

A nyersanyag célzott termelése, a fonni való szalma termesztési módjai tudatosabb eljá-

rásmódokat követnek, mint azt a magtermesztés elsődleges szempontjai megkívánnák. A kettő 

ugyan szorosan összefügg, de a domináns háziipari gyakorlattal rendelkező közösségek a kéz-

műipari tevékenység jelentőségével időszakonként, s különösen a 20. század második felében 

teljesen a szalma előteremtésének gyakorlatára álltak át, ahol a gabonaszem a következő évi 

vetés biztosításáig nyer jelentőséget, a takarmányozásban csak részben, az emberi táplálkozás-

ban pedig csak a háborút követő időszakban meghatározó.

A középkortól a legfontosabb termesztett gabonaféléink közé tartozik a búzanemzet-

ség (Triticum) és különböző alfajai. A termények legfontosabb értékén, a kalászon, a szemter-

mésen kívül a gabona szára is fontos szerepet kapott az ember életkörülményeiben. Szalmával 

almozott a jószágnak, s ezzel tömte ki a maga fekhelyét is. Szalmával fedte házát, töreket, pely-

vát kevert a fal építőanyagába, s még számos eszközhöz szolgált alapul a ház körüli gazdaság-

ban.363 A búzafélék tartós szalmája, aranysárga, fényes ragyogása késztette talán egykoron a 

természettel szorosan együtt élő embert a szalma fonására. 

A nemesített búzafélék előde mindenhol a tarkalászú szálkátlan búza (Tr. aestivum). 

Ennek egyik alfaja szolgáltatta a legjobb alapanyagot. A szálkátlan búzát Székelyföldön csóréfe-

jű (csurdéfejű) búzaként, vagy csórébúzaként ismerik. 

A történeti anyag vallomása szerint legjobb minőségű fonadék készítője és a szalmakalap-

készítés bölcsője Itália.364 A népi emlékezet folklorizálódott eredettörténetei ezt valószínűsítik, 

olasz frontot járt katonák a szalmakötés közvetítői Székelyföldön is. A búzatermesztésben 

363    A gabonaszalma nélkülözhetetlen a fában szegény vidékeken, pl. Mezőségen náddal, de főként szalmával 
tüzeltek és ezzel sütöttek nyáron. Takács P. 2006. 77.

364   Frecskay J. 1877–1880. I. 140. 
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mintául szolgáló olasz szalmaművelést a 19. századi gazdalapok többször népszerűsítik. Egy 

1864-es útmutatás szerint a tarbúzával (kopasz búza) a következőképpen kell bánni: „A tavasz-

búzának szakállatlan kalászú szeme, sovány, könnyű, de meleg földbe éppen úgy vettetik el, 

amint általánosan szokás a tavaszbúzát vetni, de azon különbséggel, hogy legalább hatszor oly 

sűrűn vetődjék, mint magtermelésre vetni szokás. Így vetve nagyon silány kalászt fog termelni. 

Amikor az ilyen kalász magva tejes, már aratni kell, figyelve azonban arra, hogy a szalma fehé-

redni kezdődik-e. Mert ha még merőben zöld volna, az aratással késni kéne, ámbár ha a mag 

már tejes, learatva kiteríttetik, hogy száradjon s megszáradva fedél alá helyeztetik. A megszárí-

tás ideje alatt esőtől óvni kell, mivel attól az egyenlő szalma színét veszti.”365 A fonni való búzá-

ról máshol is olvasni: „a kalapokra szánt szalmának a tavaszi búza szára használtatik. Vetése 

azonban a lehető legsűrűbben kell, hogy történjék, miszerint, a kalász fejetlen, a szár pedig vé-

kony maradjon. Mikor a szemek tejesedésbe indultak, hozzá kell fogni az aratásához, kivéve, ha 

szára még igen zöld lenne. Learatva száríttatik, a mely időben meg kell óvni az esőtől, nehogy 

foltot kapjon, mi a szalma becsét tökéletesen megsemmisítené, és haszonvehetetlenné tenné.  

A tökéletes megszáradás után fehérítés alá vétetik, azon módon, vízzel és napos időn, mint az a 

vászonnál van szokásban. A kalapok fonására a szárnak a legfelső, a kalász és első csomó közti 

rész használtatik, a többi rész elvettetik, – a miért is fehérítésre pusztán ezen részlet vetessék, a 

fáradság és munka megkímélése tekintetéből.”366 

A 19. századi Erdélyben, ahol a szalmakalap készítés nem öltött olyan mértéket, hogy 

szalmatermelés céljára vessenek gabonát, mint Firenze háziiparosai, akik a szalmakötés iránt 

megnőtt kereslet idején „búza helyett csupán szalmát termeltek”.367 A kellő elővigyázatosságot és 

gondosságot a magtermelésre koncentráló művelés nem engedhette meg. Az iparról gondolko-

dók az olasz műveléshez hasonló okszerű kezelés hiányát tartják a továbbfejlődés egyik legfőbb 

okának.368 

A közönséges kenyérgabona mellett a rozs (Secale cereale L.) is alkalmas volt a szalma-

kötésre, de vastag szárából csak a kevésbé kelendő vastag fonatokat lehetett készíteni, így csak 

kiegészítette az uralkodó nyersanyagokat.

Székelyföldön a búzán és rozson kívül az alakor (Triticum monococcum L.) volt a má-

sik jelentős gabonaféle, melynek szalmáját erre a célra használták, elnevezéseiben kistájankénti 

változatok élnek. Bözödön és Kőrispatakon egyaránt alakor. Hosszútövis falvaiban, Bétán,  

365   Székely Néplap, 1867/134.
366    Falusi Gazda, 1867. sz.n. Más forrás szerint a toszkánai mag a közönséges búzánál jóval drágább, Prato 

és Empoti hegyi városokból jön, hol a tenyészet kevésbé dús, mi által a szalma hajlékonyabb marad…A 
szalma már akkor learattatik, midőn a kalászok még zöldesek és csak maroknyi vastag kévébe köttetik. 
Olasz szalmafonás 1868. 

367   Kubinyi L. 1877. 311.
368    A vágás többnyire későn történik, ilyen körülmények mellett a szalma világos színét megadni nem lehet. 

Jelentés az ipari…1881. 19.
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Dobón, Vágásban „arakoj” de Vágásban gyakran hallottam „orokojnak” is emlegetni.369 A közel-

múltban elszaporodott kalapszalmának való növény e falvakba, legtöbb visszaemlékezés sze-

rint, bözödiek közvetítésével került be. Valószínű tőlük vették át, így keletkeztek az elnevezés 

újabb alakváltozatai. 

3.3.2. Az alakor a szakirodalomban

Az alakor a búzanemzetség (Triticum), egyik legősibb, termesztett faja. Mint archaikus 

növény a polyvás búzafélékhez sorolandó, ami annyit jelent, hogy a szem toklászba zárt. Ugyan-

ez igaz közeli rokonára, a tönkölyre (Triticum spelta) is. 

Kutatása elsősorban a régészet, az archeobotanika látókörébe tartozott. Ősiségénél fog-

va méltán érdemelte ki a néprajzkutatók, gazdaságtörténészek figyelmét is. Eltérő terminus-

használat jellemzi a néprajzi szakirodalmat a Triticum nemzetség korai fajtáival kapcsolatban, 

ahol gyakori az egyes fajok terminológiai összevonása, átfedése, bizonytalansága.370

369   Széken, ahol szintén használatban van még napjainkban, „alakar” -nak nevezik.
370    Erre utalnak: Gunda B. 1947. 308. Balassa I. 1990. 78. Pédául nem tisztázza megnyugtatóan felvidéki 

kutatásaiban Márkus Mihály a népi terminológiában azonos néven, tönkölynek nevezett, Tr. Monococcum, 
Tr. Dicoccon, és a Tr. Spelta termesztett fajokat, arra hivatkozva, hogy a földművesek sem tesznek 
különbséget „Szlovákia nagyobb részén (Nyitra, Bars, Túróc, Zólyom, Hont, Nógrád, Gömör és Árva 
egyes területein is) mindhárom búzafajt tönkölynek nevezik”. Így a népi terminológiai összevonást aztán 
következetesen végigviszi a növény (tönköly) felvidéki termesztésének kutatásakor. Márkus M. 1999. 
663. Sok helyen a könnyen összekeverhető növényeket így is megkülönböztetik: „piros alakor” (tönköly) 
és „fehér alakor” (tulajdonképpeni alakor). Bátky Zsigmond egyenesen kétféle tönkölyről beszél, hasonló 
megkülönböztetésekkel. Bátky Zs. 1918. 26. A „veress szemű tönkölyről” Kós Károly is megemlékezik. 
Kós K. 1999. 58. A 

Alakor (Triticum monococcum L.) – (Stephens, 
H. 1856. ábrája)
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A genetikai fejlődést és botanikai jellemzőket nem feladatom pontosítani, de a legfon-

tosabb agrártörténeti tudnivalókat érdemes megemlíteni a növénnyel kapcsolatban. A botani-

kai jellemzők egyértelmű megkülönböztetésére kevesebb hangsúlyt fektettek azok a néprajzi 

elemzések, ahol elsősorban a termelési módok, a paraszti mezőgazdasági kultúra jelenségeinek 

dokumentálása volt a cél. 

Az ősfajokból kialakuló termesztett fajok fejlődési sorában az alakor áll első helyen, 

termesztett változataiban pedig kizárólag csak mint polyvás (pelyvás) növény létezik. A búza-

nemzetség fajainak származástani megvilágítására a prehisztorikus búzamaradványok alapján 

már a 19-20. század fordulóján eredményes kutatásokkal lehet beszámolni.371 A kultúrbotanika 

fejlődésének vívmányait elismerve számos jeles hazai kutató is közzétette termesztett növénye-

ink eredetéről, Kárpát-medencei termesztéséről szóló természettudományi, agrártörténeti, et-

nográfiai munkáit.372

A Triticum monococcum elnevezés arra utal, hogy egyszemű búzával van dolgunk, azaz 

a kalászkájában egyetlen mag van. A három búzacsoport közt az alakor a legelszigeteltebb, leg-

több ősi jelleggel tűnik ki és a legkevésbé változékony faj, a többivel nem keresztezhető.373 (Vö.: 

táblázat) Egyike a legrégebben termesztett diploid búzafajoknak, ami annyit jelent, hogy 

genomszáma sejtmagonként kettő. 

A triticum-nemzetség rendszere; az egyes fajok genetikai sajátságok alapján megkülönböztetett 
rendszertani helyét mutatja – Lelley-Mándy (1963) és Péntek – Szabó (1981) nyomán374

371   Vö.: De Candolle, A. 1894. 
372   Vö.: Rapaics R. 1934., 1943., Mándy I. 1972., Márkus M. 1999.
373   De Candolle, A. 1894. 386.
374    A búzanemzetség fajainak származástani megvilágítására a prehisztorikus búzamaradványok alapján 

elsőként August Schulz vállalkozott 1913-ban, aki már a fenti besorolásokhoz hasonlóan rendezte a 
fajokat. Elmélete szerint az ősfajokból alakulnak ki a termesztett pelyvás és csupasz fajok. Schulz eredményei 
alapján is a fejlődési sorban az alakor áll első helyen, termesztett változatban pedig kizárólag csak mint 
polyvás növény létezik. Eredményeit Lelley és Mándy táblázata fogalja magában. Lelley J. – Mándy Gy. 
1963. 341., Vö.: Péntek  J.– Szabó A. 1981. 259.

Tagozat Genom
Vad fajok Termesztett fajok
A szem 
toklászba zárt

A szem toklászba zárt A szem csupasz

Alakor
Diploid
(n=7)

AA
T. boeticum 
T. urartu

c) T. monococcum L.
(alakor, vagy egyszemű 
búza)

Tönke
Tetraploid

AABB T. dicoccoides
T. dicoccon (tönke, 
vagy kétszemű búza)

T. durum (kemény búza)
T. polonicum (lengyel búza)

Tönköly
Hexaploid

AABBDD T. spelta (tönköly)
T. aestivum (közönséges búza)
T. sphaerococcum 
(kerekszemű búza)
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Az alakor vitatott őse a Tr. boeticum.375 Az újkőkor egyik legkedveltebb búzájának ősha-

zája kétséget kizáróan Kis-Ázsia, s a Balkán közvetítésével került Közép-Európába.376 Ter-

mesztése a középkortól hanyatlik. Jelenleg Európában az alakortermesztés szinte teljesen el-

tűnt,377 így nem csoda, ha szórványos létére utaló jelzések felkelthetik a kutatók érdeklődését. 

Így például a Kárpát-medence keleti területéről felbukkanó adatok, ahol a növényt a nemesített 

búzafajok (hexaploidok) mellett elsősorban értékes szára miatt termesztik a szalmakötő házi-

iparral foglalkozók.  Székelyföldi jelenléte is elsősorban előnyös fajtajellemzőiben, termesztési 

tulajdonságaiban és az újabb termesztési célokban keresendő, mely szerint hosszú, vékony szal-

májából szép fonat készíthető. Az a tény, hogy növény legértéktelenebb része, a szára, azaz a 

szalmája vált legértékesebbé, újabb kultúrtörténeti jelentőséggel ruházta föl a kiveszőben lévő, 

archaikus növényfajt.

375   Vö.: Rapaics R. 1934. 114–115.
376    Neolitkorú alakormaradványokat ismerünk Kis-Ázsiában, Boszniában, Magyarországon, Romániában, 

Svájcban, Franciaországban, a Rajna-völgyében és Dániában. Rapaics R. 1934. 115.
377    Az 1982-es kiadású Mezőgazdasági Lexikon szerint Magyarországon csak fajtagyűjteményekben található 

a növény. A Mezőgazdasági Múzeum Agrobotanikai Gyűjteménye egyetlen alakormag mintapéldányt 
őriz, mindössze ennyit tudtak mutatni a növény iránti érdeklődéseim alkalmával. Emellett tudomásunk 
van arról, hogy egyes hazai mezőgazdasági kutatóintézetek (pl. Szarvasgede, Martonvásár) az elmúlt 
évtizedben folyamatosan végeztek/végeznek alakorkísérleteket. Martonvásár 160 tájfajtát és 10 nemesített 
fajtát tart nyilván gyűjteményében. Oktatási céllal a százhalombattai régészeti park is évek óta foglalkozik 
termesztés-rekonstrukciójával.

A levágott alakorkalászokat csépelés után a 
tyúkokkal etetik föl



– 100 –

Kezdetben kásanövény volt. Kenyérgabonaként való említése meglehetősen szűkszavú, 

mezőgazdasági statisztikáink is csak ritkán szólnak külön e növényről.378 A forrásokból kiderül, 

hogy a 15. századtól kezdve emberi és állati táplálkozásra egyaránt használják.379 A későbbi 

századokban fokozatosan takarmánynövénnyé válik. E minőségében bizonyos területeken 

(Mezőség, Kalotaszeg) még a 20. században is termesztik. Lónak, szarvasmarhának, sertésnek, 

baromfinak egyaránt adják őrleményét (daráját) más takarmánynövényekkel vegyítve. Magas 

fehérjetartalmánál fogva nagyon tápláló. Minden búzafaj között a legtöbb fehérjét tartalmazza. 

A hagyomány szerint az alakorral etetett sertés jól gyarapodik, de nem válik zsírossá. Ajánlatos 

volt az időjárásra érzékenyebb zabot pótolni vele.380

Kistermésű búzafajként jellemezhetjük. Kalásza rövid, lapított, tömött, szakállas. Maga 

a szem vékony, sovány, szorosan ragaszkodik a polyvatokhoz.381 Nehezen csépelhető, mert csép-

léskor nem pereg ki a toklászból a szem. Őrlés előtt hántolni kellett, a régészeti korok szerint 

pörkölték. Rövid kalásza kevés magot adott, érthető hát, ha fokozatosan átadta helyét a köny-

nyebben kezelhető nagy terméshozamú búzaféléknek. Nehézkes feldolgozhatósága is feltehe-

tően hozzájárult háttérbe szorulásához.382 

A termőtalajra és időjárásra kevésbé érzékeny. Hegyes vidékeken soványabb földben is 

megterem, amelyben más, jobbfajta gabona már nem boldogul. A legrosszabb és legkövesebb 

talajhoz is alkalmazkodik. De Candolle szerint Spanyolország, Franciaország és Kelet-Euró-

pa hegyes vidékein vetik.383 Kiváló alkalmazkodó képessége egyik legjobb fajtatulajdonsága, 

amellett, hogy jól ellenáll a gyomoknak, a főbb búzabetegségekkel szemben rezisztens. Ter-

mesztési területe a 300 méter tengerszint feletti magasságtól felnyomul a 900 méter fölé is.384

Kőváry László azt mondja, Erdélyben alakort és tönkölyt nagyon keveset és kevés helyt 

vetnek, „ezek évi közép termékét a zabéval együtt 4 millió erdélyi vékánál nem lehet többre 

tenni”.385 A 19. század elején Észak-Erdély zordabb vidékein az igényesebb gabonaféléket sok 

378    Az 1873-as bécsi világkiállítás különleges katalógusában Keleti Károly az őstermelésünk jellemzőinél a 
„búza-és tönkölyfajok” sorában megemlíti, mint hazánkban termesztett növényt. Magyarország a bécsi… 
1873. 184. Erdély elküldte a kolozsmonostori tavaszi alakor mutatványát „pro hektare 12 hektoliter termés” 
Magyarország a bécsi… 1873. 48.

  Később már csak szórványosan lehet a mezőgazdasági jelentésekben találkozni vele. Gazdászati könyveink 
itt-ott utalnak rá: „Síkföldünkön mind az alakor, mind a tönköly csak kivételesen termesztetnek, s minthogy 
a piaczainkon sincs rendes árfolyamuk, kevéssé keresett czikket képeznek.” Farkas M. 1982. 32.

379   Vö.: Szabó T. A. 1975. 203.
380    Sokáig egyenértékű a zabbal. A 17. században vékája ugyanannyiba került, mint a tönkölynek és a zabnak. 

Vö.: Balassa I. 1990. 78. 
381   Mezőgazdasági Lexikon, Budapest, 1982. 31.
382    „Először a tönke szorította ki, majd a csupasz búzafélék” – Kovács Géza agrobotanikus (Martonvásár) 

konferencia-előadásából (2003., Magyar Mezőgazdasági Múzeum).
383   De Candolle, A. 1894. 386.
384   Gunda B. 1966. 307.
385    Kőváry L. 1847. 113. Henry Stephens szerint pedig épp Erdélyben vetik nagyobb mennyiségben, zab 

helyett és darának használják. Stephens, H. 1836. 87.
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helyen kiváltották a tavaszi vetésű alakorral, ezt tanúsítják az 1820-as parasztvallomások.386 

Különösen Kolozs vármegyében, de még sűrűbben Marosszék sovány földjeiben termett ha-

szonnal. Kelementelkén mondták, a „határ nagy oldalakból állván, bajosan trágyázható, ezen 

részében inkább csak zab, alakor teremnek”.387 A gyengébb földekben, „az alábbvaló részin”, a 

„soványabb helyeken”, a határ rosszabb résziben”, „az észkas felében” és az „alábbvaló földön” az 

alakor még megterem. Szászakna (Mezőakna, rég. Kolozs vm.) vallomástevői úgy tartják, hogy 

„gyenge és porondos” határuk „trágyázat nélkül ritkán terem valamire való módon egyebet ala-

kornál és zabnál”.388 

Al. Borza, a kolozsvári román egyetem növényrendszertan tanár 1945-ben kifeje-

zetten a román nép kultúrtörténetéhez köti az alakor termesztését,389 amelyet Gunda Béla 

idejében cáfolt a magyarországi prehisztorikus maradványok bizonyítékával és a 17. század-

tól nyomon követhető erdélyi magyar vonatkozásokkal és saját Kalotaszegi gyűjtéseivel.390 

Gunda figyelmeztet az alakor erdélyi dél-, délkeleti termesztésére is, Al Borza-val ellentét-

ben. Kalotaszegen és a Mezőségben az 1940-es években elsősorban takarmánynövényként 

használják, de helyenként kenyeret, pogácsát is sütnek belőle, mint a Kolozsvárhoz közeli 

Ajtonban.391 Érdemes Gunda Béla gyűjtéseiből kiemelni még néhányat: a Kolozs megyei 

Mócsi járás Berkenyes községének határába 1946-ban még vetettek alakort. Az itteniek el-

mondása szerint régebben az alakorszalmát szalmakalap-fonáshoz használták fel. Szemter-

mését disznónak adják, ahogy Mezőkeszün, Magyarpalatkán is. Fehér szalmájából 

Mezőkeszün tartós szalmakalapok készültek.392 Gunda gyűjtésének idején már búzaszal-

mára cserélték a kalap anyagát. A szalmát ugyan helyben fonták meg, de Mocson varrták 

386    Az 1820-as úrbérrendezési kísérlet során tett meghallgatások dokumentumait Takács Péter archív 
forrásfeltáró sorozata közli. A Cziráky Antal királyi biztos vezette vallatások a gazdálkodási feltételekre 
is kitérnek. Az összes publikált anyag átolvasásából kiderült, hogy különösen az északi területek éltek 
az alakorral. A kérdésekre változatos terjedelemben adott válaszok sokszor szűkszavúak, nem minden 
vallomástevő sorolja fel részletesen a termesztett gabonák fajtáit. Az alakort megemlítik 1820-ban: 
Marosszéken 41 településen (Takács P. 2001.), Kolozs vármegyében (főként Mezőség és Kalotaszeg 
vidékén) 70 községben (Takács P. 2006.). Csík-, Gyergyó-, Kászonszék és Aranyosszék vidékén mindössze 
3 falu vallomástevői hozzák szóba (Takács P. 2002b.), Udvarhelyszéken pedig teljesen mellőzik említését, 
akkor is, ha más termesztett növényeket egyértelműen megneveznek. Következésképp, ha az adatközlések 
nem is jelentenek biztos forrást, de megerősítik az elterjedtségre vonatkozó feltevéseket.

387   Takács P. 2001. 350.
388   Takács P. 2006. 88.
389    Al Borza romániai termesztését a következő területeken jelzi: Bihar, Kolozs, Hunyad, Kis-Küküllő, 

Beszterce–Naszód, Alsó-Fehér, Maros–Torda, Torda–Aranyos, Szeben, Máramaros, Szolnok–Doboka 
és Szilágy megye. Román neve „alac”, szász neve „alenk”, a balkáni szlávok „pir”, „limec” néven ismerik. 
Gunda B. 1966. 307.

390    Vö. Gunda B. 1947. Bátky Zsigmond az alakor erdélyi elterjedését a románoktól származtatja, főként a 
román „alac” elnevezés alapján. Bátky Zs. 1918. 26.

391    Itt 1937-ben még vetették az alakort (helyi nevén „alak”). Gunda följegyzi, hogy bő termés idején 7 vékát 
adott egy kalongya (1 kalongya = 28 kéve). Szalmáját szükség esetén megette a szarvasmarha. Vagy 
elhevítették kenyérsütésnél a kemencében. Gunda B. 1966. 307.

392   Gunda B. 1966. 307.
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meg.393 Magyarderzsen is sütöttek belőle kenyeret és pogácsát, szalmáját pedig ugyanúgy meg-

fonták kalapnak.394 Erre emlékeztek a Kalotaszegi Inaktelkén is.395 

Gunda Béla adatai kétség kívül bizonyítják, hogy az alakor az erdélyi magyarságnál és 

románságnál kiveszőben lévő gabonaféle. Főleg takarmánynak használták, de szükség esetén 

kenyeret, pogácsát is sütöttek belőle.396

Az alakor mind a kalotaszegi, mind a mezőségi jelenlétét Kós Károly is megerősíti.397 

Széki termesztését saját megfigyeléseim is igazolják.398 Az 1950-es évekre így emlé-

keznek vissza: „olyan szép alakarunk vót, vittük Szamosújvárra, s abbúl csináltuk a házunkat, a 

termínybűl.”399 Sertésnek vetették takarmányul, őrölve még napjainkban is használják. A szé-

ki kalapnak a fehér alakorszalma való, a közösséget kiszolgáló háziiparos kizárólag az alakor-

szalmát dolgozza fel.400 A Sóvidék népi földművelésének jelenkori kutatói nagy bizonytalan-

ságban hagyják a téma iránt érdeklődőt. Madar Ilona megfigyelései szerint a négysoros 

magyar búzát nevezték itt alakornak, ugyanakkor azt mondja, hogy a kétsoros árpát is illet-

ték ilyen névvel, míg mások egy teljesen külön növényt ismertek alakornak. A kérdés e terü-

leten tisztázatlan marad.401 

Dél-keleti termesztését igazolja Gunda Béla udvarhelyszéki megfigyelése. Nagy-

solymoson 1946-ban hosszasan számoltak be a kutatónak a növény hasznáról. Itt erős szalmá-

ját nem fonják meg, de „ha zsúpnak csépelik ki, akkor épületek fedésére, vagy törökbúza kóré 

kötözésére használják”. Úgy tartották az itteniek, hogy emberi táplálkozásra alkalmatlan, szem-

ben a kalotaszegi, mezőségi szokásokkal.402

Magyarzsákodon a helytörténészek által lejegyzett visszaemlékezések szerint a 20. 

század legelején próbálkoztak az alakorral. A gabonáját árpa címen eladták a segesvári pi-

acon.403 A második világháború utáni években, amikor a földeket be kellett szolgáltatni és 

393   Gunda B. 1966. 308.
394   Gunda B. 1966. 308.
395   Ahol fogyasztják is a fátyolszitán átejtett lisztjéből sütött kenyeret. Gunda B. 1966. 308.
396    Ezt az ajtoni, györgyfalvi, magyarlétai, inaktelki, magyarderzsi magyarok, magyarpeterdi és románpeterdi 

románok emlékezete igazolta. A kenyeret ugyanúgy készítették az alakorlisztből, mint a búza lisztjéből, 
de keverték búza-, árpa-, vagy kukoricaliszttel. Gunda B. 1966. 309. Gunda pontosan részletezi az 
alakorkenyér és -pogácsa sütésének módját, amelyre ezúttal nem térek ki. 

397   Kós K. 199. 55., Kós K. 2000. 138.
398   Gunda megemlíti, hogy Széken az alakor csúfneve „széki árpa”. Gunda B. 1966. 308.
399    „Amikor sikerül az alakar, olyan szíp, mint az alakar, nincs semmi …mikor arattuk, a kezünk megfehíredett, 

mintha habbal lett vóna annyira tisztította a kezet” (Szék)
400   Szalmakalap készítő Széken Sallai István és neje.
401    Madar I. 2003. 62. Friss kutatásaiban szakirodalmi forrásokra hivatkozhat csak, holott a Sóvidékkel 

gyakorlatilag határos Küsmöd-völgye falvaiban az 1960-as években kezd igazán elterjedni.
402   Gunda B. 1966. 308. 
403    Deák D. – Miklós D. 2000. 180. Főleg a dombok tetején termesztették azzal a szándékkal, hogy 

ellenállóbb volt, silányabb talajon is megtermett, de olyan kemény volt a szalmája, hogy itt különösen nem 
kedvelték meg. 
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nem maradt elég kenyérgabona, még kenyeret is sütöttek belőle, árpából is.404 Kőrispata-

kon azt mondtak, a „nyomorúság vitt reá a kulák időben, azt nem kellett béadni”.

Szabó T. Attila érdeme az alakor elnevezés történeti kérdéseinek megválaszolása és 

nemkülönben a szótörténeti példákat igazolandó korai, 16-18. századi alakorhasználat példái-

nak ismertetése.405 E tények alapozták meg Szabó (T. E.) Attila és nyelvész társa, Péntek Já-

nos későbbi, 1970-es években végzett erdélyi kutatásait, akik az akkori termőterületeket térké-

pezték fel.406 Céljaikkal ellentétben figyelmen kívül hagyták az Udvarhelyszéki termőhelyeket, 

holott a gazdasági rendszerváltás következtében már több helyen nyúltak az ősi búzafajhoz. 

Egyedül a kalotaszegi termesztéssel foglalkoznak, s mint utolsó hírmondó adnak számot az 

egyre szűkebb területű vetésekről, majd pedig gyommá sorvadó, árpavetésben lappangó szálak-

ról, illetve végsőnek hitt herbáriumi példányokról.407

Nem gondolhatták, hogy huszonöt év elteltével, az általuk vizsgált korszakhoz képest is 

folyamatosan csökkenő mennyiségben ugyan, de fel-felbukkannak még alakorparcellák a Szé-

kelyföldön is. 

Összegzésképpen az elmúlt évek tereptapasztalatai és a fenti szakirodalmi megfigyelé-

sek alapján kijelenthető, hogy napjainkban, a kalotaszegi, mezőségi példákkal ellentétben, ezek 

a kis mennyiségű vetések kizárólag a szalmakötő háziipar céljára termeszteni kívánt kalapszal-

ma következő évi alapanyagát hivatottak biztosítani. 

3.4. A szalmájáért termesztett gabonák művelése

A fonni való szalma előteremtésének lehetősége és módja a szerint változott, milyen 

elsődleges cél határozta meg a gabona termesztését a magán-, vagy kollektív gazdasági keretek 

között. 

A második világháború előtti magángazdaságokban a termesztett kenyérgabona szárá-

ból válogatták a kellő mennyiségű kalapnak valót. Az államosítás után, amikor saját földjeikről 

404   „Keményre hagyták jól, nem sok víz kellett hozzá. Az nem kőtt meg”
405    Szabó T. A. 1975. 203. Szócikke mellesleg az egyetlen példa a az alakorral kapcsolatos magyar nyelvű 

történeti írásos emlékek összefűzésének. Forrásai Kolozs, Hunyad, Alsófehér, Kis-Küküllő megyéket, 
Háromszék, és udvarhely vidékét említik.

406   Péntek J. – Szabó A. 1981., 1985.
407   A tönköllyel együtt zsugorodó előfordulásáról beszél Bátky már a 19. század elején, amikor a diadalmaskodó 

nemesebb búzafajok elől a szegényebb zordabb hegyvidékekre szorul. Bátky Zs. 1918. 35.  Az 1970-
es évek végén Péntek és Szabó korábbi megállapításaikat az alakor eltűnéséről úgy módosították, hogy 
vetésterülete lecsökkent ugyan, a legtöbb esetben csak egyik összetevője valamely takarmánykeveréknek. 
Péntek J. – Szabó A. 1985. 122. E szerzőpáros munkája óta, legjobb tudomásom szerint egyetlen 
néprajzi, etnobotanikai tanulmány sem foglalkozott e ritka, eltűnőben lévő faj udvarhely-széki jelenlétével, 
fennmaradásának okaival, felhasználásának körülményeivel. 
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kiszorultak, a gazdaságvezetők elhatározásától függtek a kalapkötők, mikor és mennyi szalmát 

szedhetnek a „közös” búzából. Amikor a kollektív gazdaságok ráuntak a nép szalmaéhségére, a 

15-30 ár408 helyre szorított parasztembernek újabb megoldásokat kellett keresni az  ekkor egy-

re fontosabbá váló szalmakalap kötéshez.

Napjainkban, a földek visszaadása után, még mindig tartva a tradicionális kézművesség 

megélhetéshez szükséges formáját, visszatértek az aratás és szalmaszedés korábbi formáihoz. A 

kor- és gazdálkodásfüggő termelési módok mindegyike egyszerre idéződik föl az idősebb gene-

rációban, akik a 20. századi történelmi-gazdasági szituáció legtöbbjét végigélték. Ezeknek 

mintegy keverékét mutatja a jelen, amit magam is megfigyelhettem. 

3.4.1. Vetés és „szárhozam”

Az 1950-es évek végére, de legkésőbb az 1960-as években mindenhol lezárult a kollek-

tivizálás. Az új gazdaság kezdetben – engedve az évszázados hagyományoknak – hagyta, hogy 

a nép az állami földekről szedjen szalmának valót. A nagyobb szemhozamú, kifejezetten a ne-

mesített búzafajokat előnyben részesítő búzatermesztés nem kedvezett a szalmakalap készítők-

nek. A teret hódító búzafajták rövid szalmája alkalmatlan volt a fonat előállításához. Így az át-

állás rövid periódusában a régi tarkalászú búzából is vetett a gazdaság, hogy a szalmakötők 

tudjanak alapanyaghoz jutni. „A kollektívbe a búzásfődbe vetettek csóréfejűt, hogy a nép tudjon 

szedni szalmát. Mentek szalmaszedni s fogatokkal hozták haza.” De a magot nem engedték haza-

hordani, csak a gabona szárát, a fejet visszatartották a közös gazdaságnak. 

„Akkor senki beteg nem vót… A vének már mentek négy órakor, ott virradtak. Akkor a 

mezőhelyt kellett szedni, nem lehetett kalászostúl hazahozni. A kollektív hazaszekerezte, s 

adtunk egy marékkal a fogatosnak.”

 A régi kőrispataki elnök szerint a gazdaság egy idő után felfüggesztette a szedést, mert 

összegazolták a búzát, nagyobb volt a pusztítás, mint a haszon.

Idővel arra kényszerültek a szalmakötéssel foglalkozó családok, hogy a kiosztott háztá-

jiban, belső kertekben, kis parcellákban termesszenek fonásra alkalmas szalmát.

„A kollektív idő alatt mi búzát nem termeltünk már, hanem mindenki abba a kicsi kerthelyi-

ségbe kicsi törökbúzát, kicsi krumplit, ezt-azt, s alakort is mindenki szorított belé.”

408   Területmérték, a hektár századrésze.
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Ez időszaktól kezdve minden kalapos község vetette az alakort is, melynek fokozatos 

elterjedéséről egészen eltérően vallanak. Legtöbbek szerint a kollektivizálás utáni földszűkében 

találták meg az új szalmatermelési módot, „a kollektív után a nép nem tudott annyit szedni ma-

gának, hogy kielégítő legyen, s akkor fordult az alakorra. Valahogy úgy tettek szert reá.” Egyesek 

már korábbra is visszamutatnak. Kőrispatakra, többek határozott emlékezete szerint, már a 

második világháború előtt is egy gazda egész nagy területen termesztette, de egy ideig senki 

sem követte példáját. Gabonával járta a vidéket, s állítólag a Nyárád-menti Jobbágytelkéről 

szerzett vetőmagot.409 

„Annak ott künn a határon erősen szép vót., s onnat vót, aki szedte, mind mondták, milyen 

erős, milyen erős, de még is olyan szép szalmát szedtek, hogy csuda.” 

De akkor még nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget. A kényszerhelyzet-

ben fedezték fel az addig alig ismert növényt. Sokan úgy tartják, Kőrispatakon, legtöbbek-

nek a szomszédos Bözödről cserélődött törökbúzáért (kukorica) a vetőmag. Ugyanezt nyi-

latkozták Bétában, ahonnan valószínű tovább terjedt a szomszédos Dóbóba, Vágásba. 

Bözödre pedig a Maros-vidékéről kerülhetett, az emlékezet szerint. Magyarzsákodra 

Csöbből hozták az alakort, mert mint mondták, a szegényebb falvakban, mint Csöb, előbb 

foglalkoztak vele, de „aki egy kicsit is gazdagabb vót, más vót a fődje, vagy az ereje, az nem 

foglalkozott az alakorral.” Származását és terjedésének vonalát az ellentmondó vallomások 

útján követni ma már lehetetlen vállalkozás. 

A vetőmag cseréje a szomszédos falvak között általános volt. A bözödiek, kőrispatakiak 

a Nyárád-menti falvakból, a Maros-vidéki alföldekről is gyakran cseréltek magot. Ha jól bevált 

a vetőmag, az egy faluban lakók is adták-vették egymás között. 

Annyi bizonyos, hogy az alakor gyors térhódításához nagyban hozzájárultak koráb-

ban részletezett jó fajtatulajdonságai, talaj iránti igénytelensége, magas vékony, tetszetős és 

kiadós szalmája. Elnyomja a gyomokat, szalmája rugalmas, nem dől le könnyen. Szívós, be-

tegségeknek, gombáknak, gabonarozsdának, üszögnek, lisztharmatnak legjobban ellenáll. 

Szárának magassága bár időjárásfüggő, de hosszabb a nemesített búzákétól, így kalapszalmá-

nak kiadósabb. 

409    A jobbágytelki szalmakötésről eddig ismert egyetlen néprajzi leírás (Szabó E. 1998.) nem nevezi meg a 
szalma anyagát, csak búzaszalmáról tudósít, míg székiek állítják, hogy többször is elmentek Jobbágytelkére 
alakorból font szalmafonatért, ami a széki kalap elsőrendű anyaga. (Saját gyűjtés alapján)

  A kőrispataki Józsa Elek kb. 1944 táján hozta a magot, így tartja a családi emlékezet. Földjei a szőlőhegy 
tetőn, a Venyigésben voltak, olyan 700–800 méter magasan, a bérce még följebb is nyúlik. Itt próbálkozott 
a magasabban is megtermő alakorral. 
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Volt, aki sokáig az eredetileg kenyérgabonának való régi búzafajhoz ragaszkodott, a 

bözödiek mai napig felváltva használják az alakorral, míg máshol teljesen az alakorra álltak át. 

A csóréfejű búzavetés csökkenését bizonyára a kalászos új búzák feltűnése okozták, s a bözödiek 

tudatos vetőmag kiszorításának köszönhető, hogy ott még feltűnik a régi búza is.410 

A szalmakötésből élő háziipar valamelyest eltérő bánásmódban részesíti a korábban 

kenyérgabona, vagy takarmány gyanánt termesztett növényeket, hiszen a búza, rozs, alakor szá-

rának törésmentesen kellett a feldolgozásig eljutnia, nem beszélve a megkívánt minőségről.  

A kalapszalma termesztése (előállítása) a legarchaikusabb művelési módokat őrzött meg vetés-

től az aratásig. Lényeges mozzanatai a hagyományos gyakorlatnak megfelelően zajlottak.

Vetésarányuk csupán kis parcellákban mérhető. Csekélyke vetőmagból pár liternyi 

szemből négy-öt ár, vagy tíz literből egy három és fél ár területen már megterem az a mennyi-

ség, amely például egy idős szalmafonó asszonynak biztosítja az egész évi nyersanyagot. Ez a 

mennyiség a kötési aktivitástól függően változhat. 

„Egy vékából annyi lesz, hogy nagyon sok helyet be lehet vetni vele, többet nem vetettünk egy 

vékánál sohase. Nagyon szapora. Egy szemből lesz 3-4, vagy 5 szál is. Azért nem lehet tö-

mötten vetni.”411 Az alakor bokrosan növő fajta, így nem igényli a túl sűrű vetést. „Min-

den 25 kévéből lett 5-6 véka. Egy kalongya 25 kéve, s abból egy zsák teli lett. Egy karóba 

tettünk 25-26-ot, s abból lett egy nagy zsák tiszta alakor.” 

Akármilyen kapásnövény helyébe lehet vetni, de két egymás utáni évben ugyanoda nem 

szokás. Kézzel vetik, ősszel és tavasszal egyaránt, gyakoribb a tavaszi vetés, mely augusztusig 

beérik. Az őszi korábban érik, s legkésőbb júliusban már aratják. Kőrispatakon Kisasszony he-

tében volt a vetések zöme, de legkésőbb Szent Mihály hetében. Legjobb az őszi, ha sikerül, mert 

ha időben elindul, akkor szép lesz, de ha később, akkor eléri egy szárazság, „mert május csinálja 

a búzát”, nem nő meg és vékony marad. A talaj gondozása és a vetés kifejezetten férfimunka. 

Már ősszel megkészítették a földet, s tavasszal, ha a föld engedte, hintették, s boronálták bele.412

„De jó korán, mert ha késő vetette el, nem készült olyan jól meg. Ha hamarább készül, szebb 

a szalma, mert mikor aztán jő a rogyás idő, június közepin, könnyen fótos lesz.”

410    2006-ban Kőrispatakon már csak egy hegyi tanyán termesztettek csóréfejű búzát. Bétában, Vágásban és 
Dobóban már senki sem vetett.

411    Egy véka kb. 7 ár, vagyis ekkora területet lehet bevetni egy véka gabonából. A „vékás föld” mértéke és a régi 
„ár” még ma is használatos a népnyelvben. 1 ár (a) = 100 négyzetméter. 100 ár = 1 hektár (ha) 

412    A vetőmagot az üszög elleni védekezés céljából megpácolták, megcsávázták: „minden vékás búzába egy kanál 
kékkövet oldottunk fel egy liter vízbe, s azzal egy mosóteknőbe jól-jól összedörzsöltük kézzel, hogy minden szem 
kapjon abból a nyirkos kékköves vízből”
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„Az embör úgy vetette a búzát, hogy nyakába a táska, s akkor lépett egyet, vetett, megint lé-

pett egyet, megint egyet vetett. Mióta egyedül vetem, ahogy megyek, én jó nagyot lépek, s úgy 

vetem, úgy nagyszerű lesz.”

„Megszántjuk a fődet, csak ne legyen nagyon ganés, mert akkor az alakor lerothad. Elvetjük 

ősszel, vagy tavasszal, kora márciusba, ősszel, mikor a búzát vetik. Meggyomláljuk a tövistől, 

vagy a burjántól. Erősen ne érjen el, ne hajoljon le a feje, szép sárga kell, hogy legyen.”

„Nem kell neki jó kövér főd, hanem soványabba is olyan lett, hogy jaj de szép. Fehér, mint 

a hó.” 

Egyes vélemények szerint ügyelni kell, hogy ne legyen trágyázott a földje, mert akkor 

nagyon megnyúlik, elvékonyodik a szára, és könnyen ledől. Mások úgy tartják, hogy az alakor 

is meghálálja, ha jó minőségű földbe kerül. 

„Ahhoz, hogy magos legyen s meglegyen a vastagsága, megistállótrágyáztam, megműtrágyáz-

tam. A határon ilyen szép nem igen van. Habár kevés vetés van.” 

Van, aki szerint a közepes földet szereti, mert a kövér földben lefekszik. Túl sovány 

földben pedig olyan erős lesz a szalmája, „hogy nem lehet kézzel elhajtani”. Az alakor szalmája 

egyébként „nagyon erős, eszi a kezet”. Ha sikerül az alakor, magas, szép, egyenes szálú lesz.

Tekintve, hogy kihaltnak hitt archaikus növénnyel, s az új évezred küszöbén a szalma-

kötő háziipar hanyatlásának folyományaként valóban eltűnő gabonanövénnyel állunk szemben, 

a kis parcellákban termesztett alakorral kapcsolatos népi megfigyeléseket érdemesnek tartom 

így egybegyűjtve közölni:

„Ha nagyon megér, akkor a feje lehajlik. Egyenesen kell, hogy álljon.” 

„Ha gyéren vetjük, akkor vastagabb lesz, ha sűrűbben, akkor halánk (vékony)”

„Egyformán jön ki a földből, de az alakor talán egy kicsit tömöttebben, mint a búza. Ha 

gyéren veted, mind vastag lesz.”

„Bokrosodik, mint a búza, egy szemből lesz még 7-8 szál is.”413

„Megzöldül, megrózsaszínesedik, s még azt is meg kell várni, hogy fehéredjék.”

„A szemje pont olyan, mint a búzának, csak ez tokba van, még cséplés után is benne marad.”

Az utóbbi fél évszázadban elterjedt alakor és a kötéshez használt hagyományos 

búza között önként adódik a kalapkötő, de mindenekelőtt földet művelő ember számára 

413   Mások többről szólnak: „Egy szemből lesz 10-14 szál, ejsze még 16-ot is számoltunk. Csokrosodik”
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az összehasonlítás. A növények eltérő tulajdonságait érzékletesen festik meg, tapasztala-

taik alapján. 

„A csóréfejű nagyon magasra nőtt, s könnyen megdőtötte a vihar.”

„A csurdébúzának szép nagy szemje van, piros, ha meg van érve. Sovány helyre kell vetni, 

mer ha nem ledől, s akkor megfeketedik. Ha eső veri, s süti a nap akkor olyan rogyás lesz a 

szalmája, megsárgul s a szépsége már el van vetve.”

„Jobb az alakor, jobb tartása van s merőbb. Ha kemény, akkor nem lehet úgy alakítani.” 

„Csóréfejűből hiába vetett be fél hektárt, ha 2-3 ár vót olyan, amit kiszedhetett, mert 

amék így lefeküdt a fődre, a szél lehajtotta hosszan, avval nem lehetett mit kezdeni. 

Ment kenyérnek.” 

„A csóréfejű nem szakad, nem törik, jó szíjas.”

„Az alakort nem ütte a rogya, nem sötétedett. Ha olyan fődbe találtad vetni, amit ő szeret, 

elsőrendű lett a szalmája.”

„Az alakorból minden szálat ki lehetett szedni.”

„Vettem búzát, de az olyan erős vót, biztos ért vót, erősebb, mint az alakor, s vastag is vót.”

A tarkalászú búza érzékenyebben reagált az esős időjárásra. Könnyen megfolto-

sodott, megfeketedett a szalmája, s akkor már nem tudták használni. Egy ilyen rosszabb 

termésű évben jutott egy vágási család a szomszédos Bétából az ott bevált alakorhoz, az 

1960-as években.

„Sok eső vót, s megsötétedett a szalma, a csóréfejű, s akkor a rogya megütötte. Sok fekete pont 

vót, amit mind ki kellett tódani. Kötöttük, s tódtunk szúrtunk. S kezdtünk érdeklődni, a 

bétáiak milyen szép kalapot kötnek, nem olyan, mint a mienk, azt végig lehetett kötni, sza-

pora vót. Ezt a rusnyát feszt tódani kellett, s puha is vót. Lementünk Bétába, s Mózesék 

adtak egy nagy kévét, azon rajta vót a szem is. Nem kellett válogatni.”

Kalapnak a rozsszalmát ritkán használják, leginkább ha a földeken más célok végett 

is termelik. Dobóban, Vágásban nem dobják el a szalmáját, azt is fölkötik jobb híján, de más-

hol nem jellemző.414 „Rozsból durva kalap lesz”, azaz vastag fonat, „de szapora, s jó kötni”.

Az utóbbi évek legnagyobb alakor és szálkátlan búza termőhelye Bözöd. Kőrispa-

takon lényegesen kevesebb terem az alakorból,415 a búzát már nem vetik. Kérdésemre, hogy 

414   „Egy véka rozsból egy vékás fődet be lehet vetni. Ez 7 ár.” (Vágás)
415   Kőrispatakon 2005-ben 6 család, 2006-ban már csak 4-en vetettek.
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itt miért felejtették el a csurdéfejű búzát, azt válaszolták: „vetünk egy kicsi alakort, s az is 

elég”. De legfőbb oka, hogy a szálkátlan búzát az utóbb kontrollálatlanul elszaporodó vad-

állomány tizedeli. Az alakor szúrós kalászát sem a vaddisznó, sem az őzek, medvék nem 

kedvelik. „Azt mondják, a medve úgy öleli össze, mint az ember, s eszi.” „Az idén őszön már 

nem vetett senki”, mondták Vágásban, „mert a csóréfejű búzát a vaddisznók a leghamarább 

megeszik.”

„Az alakornak szúrós a kalásza s azt nem rombolják le a vadállatok, a csóréfejűt letiporják 

még ződön.”

A vadkárok a hegyes vidéken általánosan sújtják a mezőgazdaságot. Pusztításaik 

miatt a termőterületek töredékeikre szűkültek, vagy egész a lakott terület határáig vissza-

húzódtak. 

3.4.2. Aratás és szalmaszedés

Az aratás ideje a kenyérgabona aratástól valamivel korábban kezdődik, mikor a búza 

még nincs teljesen megérve. Kizárólag kézzel aratják, hogy minél hosszabb szárat nyerjenek, 

erre a fogazott élű sallót használják.416 

Ez az eszköz egész Erdélyben ismert. A sarlós aratás a 20. század első felében még 

sok helyen szokásban volt, például Kalotaszegen, különösen a minden szemet értékelő 

gyenge terméskor.417 A vizsgált falvakban az ép, hosszú szárú kalapszalma iránti igény tar-

totta fenn. A hegyesebb határokban, Siklódon, Atyhán még sok helyütt használják.  

A nagy múltú aratószerszám, a fogazott élű ívsarló kovácsmunka. Pengerészén általában 

bevert rovásokkal, tulajdonjegyekkel. Egyéb gabonákat kaszával aratnak, utóbb, aki teheti 

kombájnt fogad. 

Mint hagyományosan, a sarlós aratást jobbára asszonyok végzik. Ma már csak az 

idősebbek értik. Az asszonyok után mennek a kévék összerakásában segédkező férfiak. 

Ők szekerezik haza a kévékbe rakott szalmát.  

Az aratási, szalmaszedési periódusban egy-egy olyan udvar, vagy fedett csűr 

megtelik, ahol a kalapnak való gabonával foglalkoznak. Az aratás ilyenkor is fizetett, 

416    Egy bözödi háziiparos hallott a Nagyszeben melletti kalapkötésekről, sőt az 1940-es évek elején saját 
szemével látott szászoktól érkező fonatokat, akik egészen sűrűre vetették a búzát. Hogy szép vékony 
szalmát nyerjenek, nem sarlóval aratták, hanem úgy „nyűttek ki, mint a kendert”. 

417   Kós K. 1999. 115.
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vagy részes munka, vagy a hagyományokhoz híven, kalákás.418 A napszámba hívottak 

pénzbeni járandóságot kapnak. A részes szalmaaratók, azok a rászorulók, akik saját 

vetés híjában másképpen nem tudnak alapanyaghoz jutni, természetbeni fizetségül ha-

zavihetnek néhány kéve kalapnak való szalmát. 

Rokonok, szomszédok négyen-öten összejönnek, ahol a segítők munkája a kölcsö-

nösségen alapul. A kalákában végzett aratás és szedés munkálatai, ahogy a kenyérgabona 

aratásánál is, a kölcsönösségen alapulnak.419

418   Vö.: Szendrey Á. 1938. 277.
419    A kaláka régi szokásáról azt írja Etédi Gedő János 1843-ban, „hogy a meghívás után az atyafiak, 

szomszédok, szomszédok, sőt az egész falubeliek valakinek minden fizetés nélkül dolgozni mennek s így 
a meghívó dolgát egyszerre elvégzik. Ezek a kalákák a gazdasági szakosztályok szerint többfélék: arató, 
kaszáló, házfahordó, gyűjtő, szántó, kendernyüvő, kőhordó…” Idézi: Szilágyi S. 1853. (1985) 102. Vö: 
Paládi–Kovács A. 1985. 360. 

Fogazott élő 
sarlók (sallók), 
tulajdonjeggyel 
(Kőrispatak)
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Az ősiségben gyökerező hagyományos munkaforma a közösségi kohézió gyengülésé-

vel arányosan egyre ritkább, amely igaz a legtöbb társaságban végzett szalmamunkára. Egye-

dül a kalákák, közös munkaalkalmak légkörére emlékező, fonó kórusokban cseperedett  

generációban maradt még igény a téli-nyá-

ri társasmunkák szervezésére. Az idősebb, 

szalmával legtöbbet foglalkozó asszonyok 

a remélt segítségért végeznek (sors)társa-

iknál munkát, hiszen az aratás, szedés 

munkálatait, még ha keveset is vetettek, 

aligha győznék egyedül. 

A szalmának valót „zsöngésen arat-

ták, míg meg nem ért, mikor még a bogja 

zöld volt, de egyebütt nem.” 

A kalapszalma nem szokott egy-

szerre érni. „Ahol meg van érve, ott learató-

dik, ha árnyékosabb vót, s ződebb, ott marad.” 

Ha gondosan ügyelnek a szár minőségére, 

kétszer-háromszor is aratnak egy darab 

parcellán. 

Alakor aratása 
sarlóval (Dobó, 
Kőrispatak)
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„Sallós Boldogasszony napján ( július 2.) megszakad a töve, azt mondják, azon túl nem nő, 

nem fejlődik, csak érik”. 

„Reggel korán jó aratni, mert nedves, könnyű kihúzni a kévéből a szalmát.”

A szalma szedése a kenyérgabonát termesztő magángazdaság idején (háború 

előtt) a mezőhelyen (szérűn) zajlott. A nagy mennyiségű gabonából ott csak a legszebb 

szárakat válogatták ki a szalmakötéshez. A szocialista gazdaság idején a kalászfejek 

visszatartása miatt kellett a szedést a mezőn végezni. A szedés művelete a szalmák kihú-

zogatása, válogatása az adott mennyiségű kévékből. Ez a munkafolyamat az aratással 

egy időben zajlik.

„A mezőn szödtük, mer nem engedték hazahozni, ott ki kellett válogassuk, akkor nem vót 

a legmegfelelőbb a szalma, de a kollektívbe ezt nem ismerték, hogy nekünk csak ilyen, vagy 

olyan kell.”

„Akkor összekötöttük kévébe, s mind ki kellett válogatni. Egy gyermeket reaültetteünk, nyom-

ni kellett, hogy ne suvadjon mind ki, s úgy tudtuk kiszedni a jovát, a szép hosszat.”

„Vettük a lábunk közé s húztuk ki a szépjit, kinn a mezőn, s húztuk ki a tetejit a feje legyen 

egy helyt.”

Alakor aratása sarlóval (Kőrispatak, 2001)
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Ha a learatott kévéket haza tudják szekerezni, mint a legújabb időkben, nem kell tűző 

napon dolgozni, rossz időben szedhetik a fedett csűrben is. A szedéshez felütik (felállítják) a ké-

véket, s a szálakat a kalásznál fogva egyesével húzgálják ki. A sérült, rossz szálakat félrehatják. 

Az aratás utáni jó „szalmatermést” dícsérik  
a Kőrispatakiak

Szalmaszedő kaláka (Kőrispatak, 2007)
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„A kévét belerakjuk a szalmából csavart kötélbe, hazahozzuk szekérrel a színbe s a többit 

itthon csináljuk…A marokszedéshez a kévét fölütjük s így fennállva a szálakat mind ki-

húzzuk. A szélin kezdjük, s ami nem odavaló, azt lehajtjuk.”

Szalmaszedő 
kaláka 
(Kőrispatak, 
2007)

Szalmakötél készítése a markok összefogásához
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Amikor a fejek (kalászok) a marok-

ban egy helyre kerülnek, s több csokorra 

valót húzgálnak ki a kévéből, az egy ma-

rok. Magyarzsákodon az egybeszedett 

szalma a csomó. Az egyik kéz válogat, a 

másikban gyűlik a fejjel összeillesztett kö-

teg, a kalotaszegi Jákótelkén ez egy 

félmarok.420 A markok nagysága változó. 

Minden a kévéből kihúzott, fejjel egybe-

szedett szalma gyakorlatilag marok. Vá-

gásban mondják, „ha akkora, hogy két kéz-

zel beérjük, az egy marék”. 

Ezután a markokat összeillesztik, 

egy néhány szálból csavart kötéllel, szal-

mából vett tinccsel összekötik és a lábuk 

közé fogva, sarlóval, Jákótelkén nyeletlen 

kaszával levágják a fejeket, vagy tőkére téve egy fejszével lecsapkodják. Jobbágytelkén éles 

bicskával vágják le a kalászokat.421 

 „Kössük átal, hogy lehessen kézzel átérni, s akkor levágjuk a fejit, le a bütüt, s az egy marék 

szalma. Ha jó, akkor egy vékából ki kell jönni 25-30 maréknak.”

420   Faragó J. 1977. 97.
421   Szabó E. 1998. 36.

Aratás – Az 
alakorkévét 
szalmából csavart 
kötéllel kötözik 
meg (Kőrispatak, 
1996)
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„Ötven markot szedtem egy kalon-gyából, szép lett. Úgy örvendek, jobban, mint minden-

nek, mert van mivel dógozzak.”

Kőrispatakon több kisebb markot összebütüznek, azaz a markot felállítva a szár alsó 

végét (bütüjét) a földhöz veregetik, s a kalász nélküli markokat középen megcsavarják, kissé 

széthúzgálják, hogy megálljanak s napos helyen felállítják, hogy a szalma megszáradjon. Ez a 

kikecskélés. 

Szalmaszedés az 
utcán (Kőrispatak, 
1995)

A markok 
kiszedése
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„Hogy a nap süssön bele, s jól meg tudjon száradni, széthúzzuk. Mikor szedjük, akkor nyir-

kos, nedves, friss a szalma, ha össze van kötve, összepállik, megvörösödik, színt vált.”

Jobbágytelkén a pajtahíján tárolják karókra fektetve, mert így a szél minden irányból 

éri.422 A szalma szárítását Bétában, Vágásban, Dobóban másképp végzik: a markokat a fejeknél 

(kalászoknál) kötötték össze és az udvaron kifeszített kötélre, felében szétválasztva a markokat 

sorra fölrakták. Míg száradt, a szem is megért. Ott helyenként a szedéshez is segédeszközt al-

kalmaztak, „volt aki csinált szalmaszedőt. Egy nagy deszkára fogakat szerelt s a kévéket közije bér-

akták, egy szorítóval leszorították, s akkor húzgálták ki a szálakat egyenkint.” 

Aki 50 kévét learat, abból kiszedhet 200 markot. Ha valaki máséból szed, akkor annyit, 

amennyit egy szezonban meg bír kötni. A saját kalapszalmával rendelkezők évekre is tartalékol-

hatnak alapanyagot. Ez 50-100, 200 marok is lehet. Van, aki megengedi, hogy szedjék felibe, ha 

a föld műveléséből kivette a részét. Ha más tulajdonosnak dolgozta meg a földjét, akkor is szed-

hette felesben.  

Ha teljesen kiszáradtak, 5-6 markot zsupba kötnek és felviszik a hiúba (padlásra), vagy 

felteszik az udorba (a csűr kakasülőjére), ahol nem érik az egerek. A szalma itt várja meg a to-

vábbi feldolgozás idejét. „A szalma eltart míg a világ, csak jó helyen tartsa, egy jó udorba.”

422   Szabó E. 1998. 36.

’Alakorfejek’ levágása sarlóval és fejszével (Kőrispatak, 1996, 2007)
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Úgy tartják, a learatott alakor nagyon sokat ereszt, sok szem csépelhető a kalász-

ból. Egy kalongyából (22-25 kéve) egy zsák mag lesz, bár toklásszal együtt többet mutat, 

benne viszont a fajbúzákhoz képest kisebb a szem. A levágott kalászfejeket ponyvára 

kiterítik, vagy kádba gyűjtve szárítják. „Zsákba tesszük, megszárítjuk s kombájnon át-

eresztjük a fejet”, de legtöbben kézzel, egyszerű eszközökkel, sulyokkal, fadarabbal kicsé-

pelik. 

Szalmakévék 
’kikecskélése’ 
(Kőrispatak, 1995, 
2007)
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„Kitopoljuk fával, akármivel.” 

„Sulyokkal csépeltük, letettem a kőre hátul, megpaskoltam egy kicsit.”

Egy részét, legalább 10 liter magot eltesznek a következő évre vetőmagnak, a többit az 

állatokkal etetik fel. 

„A csűr fődjire leteszem mind, s amikor ott megszárad, veszek egy jó nagy fát, jól megdöngö-

löm, kirostálok belőle vetni, s a többit a tyúknak kirakom, s ők kiszedik”

A maradék magot kukoricával megőrölik a jószágnak, „törökbúzával vegyesen 

őrölni a disznónak, vagy megeszi a majorság” Az alakormagot nehéz megőrölni, szoro-

san ragaszkodik a tokhoz. 

Szalmakévék 
’kikecskélése’ 
(Kőrispatak, 
2007)
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„Mü is adtuk a tyúkoknak, a törökbúzával összevegyítettük, összedarálták, föl is akadt a 

malomkerékre, haragudtak érte.

„Az alakor annyira kalászos, hogy azt akárminek odaadja, az ínyire fölakad, nem tud már 

tovább enni, s az a marhának, disznónak nagy hiba”.

A szomszédasszony megszárasztotta jól a fejit, s akkor vett egy olyan hengert, s addig taszi-

gálta vele, míg a szakállakat mind lesúrolta”

Az alakor és a vele párhuzamosan használt kopasz búza eltűnési folyamata a sze-

münk előtt zajlik. Évről-évre kevesebb parcellában lehet látni. Kőrispatakon azok a családok, 

Padláson száradó, 
’pucolásra’váró 
alakorkévék.

Több éves 
szalmakévék 
a csűrben, az 
’udorban’ 
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ahol rendszeresen termesztették, jó ré-

szük már vetőmagot sem tud mutatni, de 

évekről megmaradt szalmát sem. 2005-

ben a rágcsálók pusztítása elég volt ah-

hoz, hogy a kedvüket szegje a következő 

évi műveléstől. A kőrispatakiak egyetlen 

reménye Bözöd, ahol arányaiban még 

mindig jelentős a vetés, ami élénk szalma-

kötésről vall. Vágásban és Dobóban 2007-

ben egyetlen család, Bétában kettő foglal-

kozott szalmavetéssel. Ez az elmúlt évti-

zedhez képest is óriási visszaesést jelent, 

gyakorlatilag az alapanyag eltűnésével kell 

számolnunk. Kérdésemre, meddig kötik 

még a kalapot, Kőrispatakon csak ennyit 

válaszoltak: „ameddig lesz szalma”…

Cséplés sulyokkal
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3.4.3. A kalapszalma előkészítése

A markokba szedett, megszáradt szálakat tisztítással, darabolással, vastagság szerinti váloga-

tással készítik elő a fonáshoz. Ehhez csak az ízközök változó hosszúságú szakaszai használhatók.

Először a pucolást végzik. Nyáron, ősszel az udvaron, mert sok szeméttel jár, télen a 

fűtött házban. Sokan az utcára is kivisznek egy-egy markot, s amíg mások kötik a szalmát, 

egyesek pucolják. 

„Ősszel, mikor olyan idő van, mikor egyebet a mezőn nem csinálunk, akkor megpucoljuk,  

s télire kész van”

A markokat szétoldják, s a lábuk közé véve egyenként húzzák ki a tisztítandó szálakat. 

A gabonaszárról késsel lefejtik a külső levélhéjat, a tokot, úgy, hogy a bognál (szárcsomó) egyszer 

elvágják, s a következő bog mellett srégen még egyszer. A szalmaszál egyik vége a srég vágással 

hegyes lesz, így a kötés során könnyebb az elfogyó szál mellé beszúrni. 

„Egy szálnak általában két bogja van, de lehet, három is. Srégen vágjuk le az egyik bognál, a 

másiknál egyenest, a másikat megint srégen. Azért, mert amikor kössük, akkor belé is  

szúrjuk, ha elfogy az egyik szál. Így könnyebb beleszúrni, mivel srég…Mindig a bognál vág-

juk el, egyszer alul, egyszer fölötte.”

Száradó 
alakorkalászok
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A második vágással nyerik a tulajdonképpeni kalapszalmát. „Ha jó hosszú a szalma, 

akkor meg lehet venni mind a két bogját.” A kalotaszegi Jákótelkén a felső végtől az első csögig 

(szárcsomó) egybefognak egy fél marék szalmát és egyszerre egy nyeletlen kaszával elvágják, 

a csöggel együtt.423 Majd a következőnél srégen, s a tokot minden szálról eltávolítják, ez a szal-

ma megszedése, a pucolás első fázisa.424 

423   Gálffy M. 1944. 185. 
424   Faragó J. 1977. 97.

Szalmapucolás az utcán (Bözöd, 2007)

’Szalmapucolás’ 
a házban 
(Kőrispatak, 
1996)
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A munkát nők, férfiak, gyermekek egyaránt végzik. Régebben erre a foglalatosságra is 

összehívták a szalmapucoló kalákát. Ha a szomszédok, rokonok együtt végzik a munkát, gyor-

sabban telik az idő és a munka is jobban halad. 

„Nem jár mocsokkal, csak szeméttel”, mondják Kőrispatakon, ezért jobban szeretik az 

udvaron, utcán pucolni a szalmát. Jobbágytelkén a pucolásból keletkezett levéltokok, bogok, 

törött szálak csomója a tisztalék, amit disznóperzseléshez szívesen használnak.425

425   Szabó E. 1998. 36. 

Szalma ’pucolása’ az utcán (Kőrispatak, 1997)

Szalma-
feldolgozással 
foglalkozó 
asszonyok 
Kőrispatakon 
(1996)
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Egy hosszú szalmából átlag 2-3 darab, 20-30 centiméteres szál kerül ki, attól függően, 

használható-e a teljes szárhossz. A rozs kalász alatti szakasza például túl kemény, fonásra alkal-

matlan, „olyan erős, mint a vessző”. Csak az alsó (bütü) és középső részét tartják meg. „Hosszú-

hosszú bütüje van, csak a bütüt vágjuk bele. Jó sokat tud, hosszú a szalma s nem kell annyit tódani.”

A pucolás után a tiszta egyenes szálakat vastagság szerint szétválogatják, mint mondják, 

megválasztják. A szalma finomsága a kalap minőségének egyik legfontosabb mutatója. Vékony szal-

mából kötik a legfinomabb fonatokat, azokből készülnek a legszebb kalapok. A kalapjára igényesebb 

népek, pl. Mezőség, Kalotaszeg, csak a vékony szalmából varrt kalapot készítik, vásárolják. 

A megválasztás során a szálak rendszerint három-öt osztályba sorolhatók. A legfino-

mabb fonásaikról híres olaszok ennél jóval többféle minőséget különböztetnek meg, míg a tiro-

li kalapkötők is négyfelé választják a minőséget.

Közvetlenül a kalász alatti részből (amely csak a búzánál, alakornál használható) kerül 

ki a vékony, vagy más néven halánk szalma. A legvékonyabbat Vágásban fűhalánknak nevezik, 

amit ott föl sem kötnek.426 Hencidán az osztályozott szalmát már eleve aszerint nevezik el, mi-

lyen fonattípus megkötéséhez alkalmazzák. Így a legvékonyabb a peszle, mint a belőle készülő 

kilencágú fonat.427 Ez a kalapdíszítésre szolgáló hengeres fonat, a koszorú alapja, amely a bözödiek 

majdnem kizárólagos specialitása.428  Ettől valamelyest vastagabb a vékonyközepes szalma, majd 

426    A tiroli Kalsban ennek a fonatnak a neve „Kluaga”, ami annyit jelent: ’finom’, ’vékony’. Bockhorn, O. – 
Nopp, L. 1985. 54.

427   Vö.: Bakó E. 1940. 141-142.
428    Újabban a halánk szalma a legfontosabb alapanyaga a turizmust kiszolgáló legkülönbözőbb dísztárgyaknak. 

Ehhez azonban még ez sem elég vékony, hiszen legjobb tudomásuk szerint erre a célra még alkalmasabb 
az angol mintára hasított szalma, amellyel egyelőre csak kísérleteznek az újkeletű ’kézműipar’ bözödi, 
kőrispataki képviselői.

Tisztított, 
válogatott, kötésre 
előkészített 
szalmakötegek
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a vastagközepes, amelyet Magyarzsákod környékén közrendűnek is mondanak. Végül a szalma-

szár alsó része adja a vastag, durva, vagy durgó szálat, Dobóban, Vágásban duruttyó. Jákótelkén 

két-háromfelé veszik: vastag, víkonyabb, és a legvíkonyabbra.429 A jobbágytelki szalmaválasztó öt 

osztályba sorol: vastag, vastagközrendű, vékonyközrendű, második vékonyközrendű, végül 

csitkeszalma, vagy halánkszalma, a legvékonyabbak.430

A szemre történő válogatással ellentétben a svájci és az egykor Észak-Itália részét képe-

ző, ma svájci kantont alkotó olasz Ticino tartomány háziiparosai, akik a toszkán szalmakötők-

től sajátították el a mesterségüket, a minőségi osztályozáshoz külön berendezést alkalmaztak, 

ahogy már korábbiakban is tettem rá utalást. Lagalább 6-8 féle minőségre különítették el a 

szálakat. Az e célra kialakított, több lyukméretű lemezekkel rétegesen ellátott ládát térségünk-

ben egyáltalán nem ismerték.431   

Kőrispatakon a vastag szalmából készülnek a viselő kalapok és a gyermekkalapok, a 

vastagközepes megfelelt az öregasszonykalapnak, a vékonyközepes, a leggyakoribb fonathoz szol-

gálta, ebből készülnek a piacra is kerülő férfi- és női kalapok. A vastagabb szalma a női kalapok-

nál a széles karima jobb tartása végett volt használatos. Régen legnagyobb értéke a halánk szal-

mának volt, az ebből kötött fonatok a széki férfikalapoknak az elengedhetetlen alapanyaga. 

Molnár István gyűjtése alkalmával még találkozott a halánk fonatból varrt, már elfeledett típusú 

küsasszony kalappal.432

Itt kell hangsúlyoznom, hogy a szalma minőségi osztályozására ma már jóval keve-

sebb gondot fordítanak. Jó, ha háromfelé, durvább kezű asszonyok sokszor csak kétfelé vá-

lasztják a szalmát. A két vastagot gyakran együtt kötik fel, hiszen ezek vastagsága között alig 

észrevehető a különbség. A fonat csak akkor lesz szép, ha egyenlő vastagságú anyagból dol-

goznak, különben a fonatok szélei nem egyenletesek. Minél vékonyabb a szalma, annál tartó-

sabb kalap készül belőle. Nyersanyag szükséglete is nagyobb, munkaigényesebb a fonás és a 

varrás is, ennél fogva az értéke is több. Az osztályozást a feldolgozók mindenkori igénye is 

befolyásolja, ezt pedig a szalmakalap kelendősége, a változó piaci igények, a termelési cél ha-

tározza meg. 

A szalma előkészítésének a folyamata a megválasztással zárul. A markokba összefogott, 

fonásra váró rövid szalmakötegeket egy kötéllel átkötik és a házbelsőben (a szekrény tetején, 

ágy alatt) tárolják, nem érheti por, nedvesség, óvni kell a rágcsálóktól. A sok fáradságos munká-

val előkészített nyersanyag a szalmakötők szemében „aranyat ér”.

429   Vö.: Gálffy M. 1944. 185., Faragó J. 1977. 97.
430   Szabó E. 1998. 37.
431    Vö.: Scheuermeier, P. 1956. 453. Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 

1996. 90.
432   Molnár I. 1976. 93.
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3.5. A nyersanyag feldolgozásának munkaszakaszai

A sokféle fonattípushoz az előbb elmondottak szerint osztályozott szalmát választják, 

ugyanakkor egyazon fajta fonatszalag lehet vékonyabb, vastagabb is.

A készülő kalap minősége egyfelől a fonat szépségétől függ, de megkívánja a kellő fehér-

séget és a pontos, szép varrást.433 Az igényes kalapviselők a világos, vékony szalmából font, tö-

mötten varrt kalapot szeretik.434 Egy-egy ilyen kalap negyven fonatmétert is felvesz. 

Az 1940-es évektől a kalapvarrógép alkalmazása a szalmafonatok feldolgozásban forra-

dalminak számított, ahogy a nyers kalapokat végleg megformázó présgépek is. Míg kézen egy 

asszony naponta 2-4 kalapot volt képes megvarrni, addig géppel 40-50 darab is elkészül ugyan-

ennyi idő alatt, nem beszélve a géppel formára „vasalt” kalapok tökéletességéről. A gépek elter-

jedésével, ily módon, a kézi termelés teljesen háttérbe szorult. 

3.5.1. A szalmakötés alkalmai 

A hosszú, téli esték a kalapkötés legfőbb idejét kínálják. Akik számára ez a legfontosabb 

jövedelem, azok évszaktól függetlenül, télen-nyáron folyamatosan végzik e munkát. 

Igen kedvelt a kalapkötés közös munkaalkalma, a kórus, hasonlóan a hajdani fonás al-

kalmaihoz, csupán a munka tárgya cserélődött fel.435 Mondhatni végleg, hiszen az asszonyi te-

endők közül a fonás-szövés volt az elsődleges tél esti elfoglaltság. Az 1970-es években Molnár 

István még úgy hallotta, hogy a kender és a gyapjúfonás elvégzése után láttak neki a kalapkötés-

nek, akkor is csak este, lámpavilágnál, mert nappal az osztovátában (szövőszék) ültek.436

Ahogy a társas fonó hagyományai továbböröklődtek, úgy tartották a szalmakötők a 

közös munka szervezésének szokásait. Amíg aktívan kórusoztak a falubeliek, az egymás-

hoz közel lakó leányok, asszonyok, idősek külön jártak. A kisebb és serdülő leányoké volt 

433    A 19. század utolsó évtizedeiben a háziipar célzott kiterjesztésének és tanításainak érdekében az 1877-től 
megjelenő Házi Ipar Lapja gyakorlati útmutatók sorozatával igyekezett a fonásokat tanulók segítségére 
lenni. A kosárkötés mellett az alapvető szalmafonások technológiáját is igyekezett kellő részletességgel 
lejegyezni. A feltételezhetően hazai példákkal élő technológiai leírás is alapvető követelményként támasztja 
a szalmaszálak minőségi osztályozását és e szerinti alkalmazásukat. Házi Ipar Lapja 1879. III. 78.

434    A készítők, kereskedők szerint a széki megrendelők pl. nagyon kritikusak a kalappal. „Nem számít az ára, 
tarka ne legyen belékötve, csak szép fehér vékony legyen… akik már ismerik, rájönnek, hogy jobb, ha tömötten 
egymásra van varrva, s akkor erősebb a kalap, tovább tart.”  

435    „Szokás a székelyeknél, hogy télben, mikor fonás ideje van, a leányok ma egyik, holnap másik háznál 
gyűlnek össze fonni s ezen gyűlést nevezik ők kórusnak. Ezen kórusok nagyon fesztelenek, az egyszerűség , 
ártatlanság színe ömlik el rajtok” A székelyek életmódjának leírásából vett idézet a már többször is említett 
Etédi Gedő János-féle megfigyelésekből való (1843), amelyet Szilágyi Sándor emelt be székelyekről szóló 
tanulmányába. Szilágyi S. 1853. (1985) 102. Vö. Paládi-Kovács A. 1985. 356.

436   Molnár I. 1976. 93.
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a pirekórus, a nagyobbaké a leánykórus, nagylánykórus, vagy idősebb leányoké a vének kóru-

sa, a férjes asszonyoké az asszonykórus. Fiúkórus is volt külön. A kisebb fiúk külön jártak, 

s mikor „annyira cseperedtek, mentek a leányokhoz”. Ezekre szívesen emlékeznek vissza az 

idősek:

„Tiszta legyen a lámpacső  – mert akkor még villany nem vót –  mert jőnek máma este hoz-

zánk. Mind odajöttek a legények, csábítottuk őket, mondtuk: ’menjetek a vén leányokhoz!’.  

A vén leányok haragudtak, hogy nem mentek oda a fiúk.”

„Jöttek este a fiúk, egyik este egyik lányhoz, másik este másikhoz. Alig vártuk, hogy 

jöjjenek, hoztuk a szomszédból a székeket, körberaktuk… Úgy is volt, hogy csak egy 

órakor bomlottak el.”

A kalapkötők szinte beleszületnek a mesterségbe. Viszonylag korán, már 5-6 évesen 

kezdik elsajátítani a kötést, leányok és fiúk egyaránt. A legegyszerűbb típust, a sima hetest már 

egész kicsi korban képesek fonni.

„Hadd el fiam, ne kössed a kalapot, a tiedet úgy is csak ’láng úr’ veszi meg! – láng úr az vót, 

ha meggyújtották, mer olyan csúfot kötött.”

A fonókórus fonalvizsgálata továbbélt a szalmakötők teljesítményének mérésében.437 

Megszégyenült az a leány, akinek nem gyarapodott a kezén a fonatszalag.

437   Vö.: Szendrey Á. 1938. 279.

’Kalapkötő kórus’ 
az 1970-es évek 
közepén – Molnár 
István felvétele  
(a székelykeresztúri 
Molnár István 
Városi Múzeum 
fénykép- 
gyűjteménye)
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„Kötöttük a kalapot s jegyeztük meg egy szállal, hogy mék köt hosszabbat s mikor 

letőtt az idő, hogy bomlott a kórus este tizenegykor, összemértük, mék kötött többet. 

Még a véget is kikötöttük telente egy este. Többen összejöttünk, s akkor jobban ment 

a munka.”

A társas munkáknak fontos szerepe volt a közösség kohéziójának a fenntartásában, s 

ezek a kortárs összejövetelek biztosítottak teret a hagyományozódásnak, a közösség rítusai-

nak, viselkedési szabályainak elfogadtatásához, megtanulásához. Fordulópontként jelent 

meg egy-egy leány életében, ha a pirekórust (pire = csibe) elhagyva a nagylányok kórusába 

járhatott kalapot kötni, ahol már a játszadozások, a beszélgetések, találós kérdések, szerelmi 

énekek a felnőtté válás küszöbén a párkapcsolatra készítik a fiatalokat. Ide a legények komo-

lyabb céllal, mint udvarló, szerető tették be a lábukat, akiknek illet a mátkájuk mellett helyet 

foglalni. 

A társasmunkák kiváló teret biztosítottak a mesemondásnak, alakoskodó és szerepjáté-

koknak. 

„Akkor jött a fársáng. A leány őtözött vőlegénynek, a legény menyasszonynak, fakanalat a 

kezibe, s olyan jó álarc vót csipkéből. Avval mentünk este, s ahol vót asszonykórus, nagylány-

kórus, kéreztünk be. Elől ment, aki vezetett minket, aztán a pálcával vertek minket. Így 

kéreztek be, hogy

’Egy pár népnek adjanak helyet legyenek szívesek!’

S akkor jöttek be nagy rakással. Ahol vót, kínálták meg valamivel.”

Kalapkötő-kórus 
1996 telén, 
Kőrispatakon
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Közkedvelt volt guzsalyasokra, fonókra mindenhol jellemző pározás (párosító) játékok: 

„A leánkák jöttek a fiúk ölibe, a másik vette a kendőt, s ütötte, hogy épározza. Összebogozták 

a kendőt, avval hajtotta a párt, mielőtt leült a fiú ölibe, s akkor: 

Fordulj bolha! 

Nem fordulok! 

Meddig?

Keddig! 

Kit vársz? – akkor meg kellett mondja, hogy kit. 

Adjál csókot! – de nem csókolja meg, hanem a párhajtó kendővel ütötte a leányt addig, hogy 

csókolja meg.”

Játszották a vonatozást438 és a szalmakalapok kiváltását a nagyobb leányok.

„A  fiúk vették ki a kezünkből a kalapot, este künn a kerítésre a kalapot fölölezte, a fölrakták 

mind a kertre hosszan, akkor azt csak csókkal lehetett kiváltani.” 

Dobóban a ritkuló közös munkaalkalmak ellenére még az 1990-es években is hívtak 

tréfás meséket felolvasó gyermeket a szalmakötő kórusba.439

438    „Vót úgy, hogy egy fiú se jött ide. Mentek a vénekhez, az idősebb leányokhoz. Na, ha nem jöttök, csináltuk 
be az ablakokat. Sokan vótunk, a  széket csináltuk meg vonatnak, legelőbb a karosszéket, összeszedtünk egy 
posztókabátot, az vót a mozdony legelöl, az pufogott… S a legények eljöttek az ablak alatt, s anyíláson meglesték. 
Eldobtuk a kalapot (fonást), el a munkát, s olyan port csináltunk…”

439   Székely Z. 1999. 97.

Kalapkötők a 
kőrispataki utcán, 
1996-ban
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Talán nem érdektelen közölni Kőrispatak bizonyítottan gazdag népköltészetéből egy 

igen kicsinyke szeletet, olyan találós kérdéseket, anekdotákat, amelyek gyűjtéseim szerint a kó-

rusokban rendszeresen előkerültek.440 

„Hát Kede hogy áll?

 Úgy áll, hogy igyál!”

„Hasam a hasadon, lábam a lábadon, kezem a likadon. Mi az? – Szövőszék.”

„Az öreg székely beült a kávéházba, vegyen magának egy feketekávét. Ház biz’a nem néztek 

nagyon reá, mert székelyharisnyásan vót. S akkor megharagudott, felöltözött úri gúnyába, s 

mikor bément, mindjárt tessékelték, adták a kávét. De akkor ő egy vederrel vett, levette a gú-

nyát, belégyúrta a vederbe, ’nesze igyál kávét, mert nem nekem adták, hanem neked!’” 441

A kórusozást leginkább a házasok, idősebbek tartják, akik felváltva járnak egymáshoz. 

„Innen megkezdve, rajtam följebbrűl, s egész a falu végéig mentünk egymáshoz, sorrendre jár-

tunk. Most ehhez egyik este, másik este másikhoz. Mi általában így járunk össze, mi vének.”

440    Gazdag folklórhagyományára már a múlt századok népköltészet-, népzene kutatói is felfigyeltek. 
Orbán Balázs a falu történetére vonatkozó eredetmondákat jegyzi le. A falu helyneveinek kialakulására 
vonatkozóan magam is több ilyen mondát feljegyezhettem. Lajtha László a népzene iránt érdeklődve 
fordult meg itt az 1950-es években. Mitruly Miklós nyomdokain Buzogány Árpád jelentet meg 
rendszeresen a népköltészeti emlékekből egy csokorra valót, kolozsvári egyetemi diplomamunkájának is 
Kőrispatak népköltészete a tárgya. 

  Pusztán terjedelmi okokból mellőzöm itt a mesék közlését, amelyeket szintén Kőrispatakon sikerült 
rögzítenem, 1996-ban, egy akkor még élő jóbeszédű asszony előadásában, aki egyedi tudása révén a 
szalmakötő kórusok közkedvelt alakjának számított.

441   Elhangzott 1994 telén, egy kalapkötő kórus alkalmával. 

Asszonyok 
’kalapot kötnek’ a 
kőrispataki utcán 
(1996)
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„Rea vagyunk szorulva. A mezőn dógozunk, s evvel pihenünk. Ha nem kössük a a kalapot, 

akkor nem dógoztunk semmit. Este ülünk össze, 10-11 óráig kössük, kórusba. A férfiak, ha 

olyan nagy tél van, hogy nem lehet sehova künn dógozni. Még mi nyáron is kössük. Ha le-

ülök, abba a helybe veszem a kezembe.”

Egy hajlékban öt-tíz fehérnép, de télidőben az emberek is összegyűlnek.  Gyümölcsöt, bort kí-

nál a házigazda. Ha többen összejönnek, a munka is könnyebben megy, vallják. Ha elszunnyadnak, 

akkor is jár a kezük, „s úgy elrontsuk a kalapot, olyan csúf lesz, mikor helyre jövünk, akkor kibontsuk.”

A korábbi közös játékokat feledve a kórus mára az emberi viszonyokról, viselkedésekről 

alkotott ítéleteknek, az emberi sorsok, a falu éle megtárgyalásának színterévé vált. 

„Mostanában egyebet sem beszéltünk, osztottuk a fődet, le vótunk foglalva. Valamikor, fiatal 

korunkban nagyon szépen énekeltünk.”442

Jobbágytelkén céba járnak kötni a kalapot, kortól, nemtől függetlenül.443 Bözödön, a 

nagy hagyományú kalapkötő faluban egészen mostanáig összejárnak a kalapkötésbe beleszüle-

tő korosztályok. 

A téli, házbeli kórus nyáron „kitelepül” az utcára. Ekkor csak a földdel dolgozni nem 

tudó nyugdíjasok találkoznak. Ha látják, hogy valamelyikük kiül a kapu elé, hamarosan 

két-három asszony csatlakozik, s előfordul, hogy egy terebélyes fa árnyékában egész társa-

ság köti megállás nélkül a kalapot. Ilyenkor a már megkezdett fonatot folytatják, vagy újat 

kezdenek. 

A legváltozatosabb helyzetben is működnek a kalapkötők gyermekkortól begyakorolt 

ujjmozdulatai. 

„Az asszonyok, ha elmennek gyűlésbe, kötik a szalmát, ha kiültek a padra az utcára, ott is 

azzal foglalkoznak. Vagy ha mennek, beszélgetnek, s kötik. Van olyan asszony, aki kötik a 

kalapot s olvassa közben a könyvet.”

„Ha egy kicsi ételt főzök, beáztatom a szalmát, s míg az étel után járok, közbe kötöm.”

A megtermelt, előkészített szalmát kötés előtt vízbe áztatják, hogy puhuljon, hajlítás 

közben ne törjön. Kétség kívül a szalmafeldolgozás egyik leglátványosabb folyamata a fonás 

maga, „tulajdonképpeni művészet”444. Bárhol kötik, a beáztatott, vízhatlan anyagba csavart kis 

442   1993 tele, kalapkötő kórus. 
443   Szabó E. 1998. 38.
444   Frecskay J. 1877. 141.
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köteget a hónuk alá veszik, onnan húzzák ki az újabb és újabb szálakat. A szalmafonás gyakor-

lata szapora, egymásra épülő mozdulatsort kíván meg. 

A szúrás mozdulatával a pótlószálat illesztik a fogyó szalma mellé. Amikor az előző szál 

már lefogy, lehajtják, ebből keletkeznek a fonákján kiálló szálak, a tollak, amit aztán a fonás be-

fejeztével levágnak. 

3.5.2. Kötésmódok, fonattípusok

A szalmakötésről ismert falvakban igen gazdag kínálatát találjuk a fonattípusoknak.  

A terminológiai tisztázások alkalmával céloztam arra, hogy a speciális munkafolyamat, a fonás 

eredménye a háziipart űzők nyelvén „kalap”, – ahogy az elbeszélésekből vett idézetekből is kitű-

nik – épp úgy, mint a belőle varrt késztermék is, a szalmakötők így lesznek önmeghatározásuk 

szerint kalapkötők. Ha a két tárgy, a szalmaszalagok és a szalmakalap együttesen van jelen, ak-

kor a félreértés elkerülése végett beszélnek fonatról. 

Legtöbb helyen a szalmaszálak hajtogatásakor a hüvelykujj és a középsőujj dolgozik, a mu-

tatóujjat a szálak behajtásához használják. Ugyanezt írják le az angliai Luton körzetének fonóinak 

technikáiról, míg Igmándy a hajdúnánási gyakorlat megfigyelése közben úgy tapasztalta, hogy  

’Sima hetes’ kötése, az asszony szájában a 
szúráshoz előkészített szalma
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főként a mutató és középujj dolgozik, a többivel csak tartják a fonatot.445 Gálffy Mózes a jákótelki 

példánál kiemeli, hogy a fonást nyolc ujjal végzik, ahol a hüvelyk és mutatóujj tartja keményen a fo-

natot, illetve a lehajlított szálakat, míg a mutató és középső ujj végzi a munka többi részét.446

Fonás közben a bal kart mereven tartják, hogy szorítsák a szálköteget. Két ujjal húzzák ki 

a hónaljból a pótló szálakat.447 Így dolgoznak a svájci fonók is, ellentétben az angliai gyakorlattal, 

ahol odahajolnak, és szájjal vesznek ki egy, vagy két újabb, szúráshoz előkészített szálat, hogy ezzel 

is használatra készen, nedvesen tartsák.448 Erdélyben mindkét mód egyszerre van jelen, sőt Gálffy 

Mózes is megerősíti, hogy a nedvesítés miatt tartják a szájban a fonásra kész szalmát.449 

A folyamatosan gyarapodó fonatcsíkot testük mellé engedve eresztik, ahogy a svájci, 

német gyakorlat is mutatja. Faragó József érdekes módozatra hívja fel a figyelmet: Jákótelkén 

mihelyt a fonat annyira nő, a végére ráülnek, hogy munka közben tartása legyen, s amint a fo-

nással előbbre haladnak, újra meg újra maguk alá húzzák.450

Ettől némileg eltér az olasz szalmakötők technológiája, akik a szalagot maguk elé befelé 

fordítva tartják fonás közben.451 

Bár az apró különbségek és a korábban már ecsetelt változatok ellenére a végeredmény 

nem változik, arra figyelmeztet, hogy a szalmakalapok előállításának kézműves technológiái 

bizonyos szakaszokban független hagyománnyal, fejlődéssel rendelkeznek. 

445    Gróf, L. 2002. 13., Igmándy J. 1940a 67. Saját tapasztalataim az angliai megfigyeléseket igazolják. 
Ugyanakkor meg kell vallani, a félelmetes gyorsasággal végzett mozdulatsor szétválasztásának megfigyelése 
szinte lehetetlen vállalkozás, a folyamatot lassítva is alig lehet követni. 

446   Gálffy M. 1944. 186.
447   Ez a technika egész Erdélyben megfigyelhető. Vö.: Faragó J. 1977. 98. 
448   Gróf, L. 2002. 13.
449   Bakó E. 1940. 187.
450   Faragó J. 1977. 100.
451   Rucellai, O. 2001. 53.
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Aszerint, hány szállal kezdenek, illetőleg hányat vezetnek végül fonás közben, a követ-

kező típusokat kötik leggyakrabban: sima ötös, sima hetes (hétszálú), sima tizenegyes 

(tizenegyszálú). 

’Sima hetes’ kötése

Asszonyok ’kalapot kötnek’ a kőrispataki utcán 
(1996)
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Ezeknek az alaptípusoknak közös jellemzője, hogy a fonatszalag mindkét széle sima, 

innen kapták a nevüket. Változatosabb a cakkenyes vagy németrece, amelyiknek csak az egyik 

széle sima, a rece, más néven csipke fonatnak mindkettő.  

Az eddig ismertetett fonatok mindegyike lapos, szakszóval élve egydimenziós452, me-

lyektől fonástechnikájában és megjelenésében is teljesen eltér a varrásra nem használható, 

hengeres formájú koszorú fonat. Néhol srófnak, találó hasonlattal lúdgégének, Hajdúnánáson 

kunkorgónak ismerik. Minden bizonnyal formai jegye alapján kapta elnevezését. 

A sima ötös viszonylag ritka fonat. Szalmakalaphoz nem, inkább háztartási tárgyak ké-

szülnek belőle. Kezdéshez három szál szalmát vesznek, ezeket párhuzamosan egymás mellé 

452   Csalog Zs. 1962. 309.

’Kalapkötő’ 
asszony 
fejkendőben, 
szalmakalapban
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helyezik, amelyből egyet kétfelé hajlítva vezet-

nek el az alsó szál mögött és a legfelső előtt. 

Majd a középsővel végzik ugyanígy, míg a bal 

oldalon négy szál nem lesz, s innen kezdődik a 

visszahajlítás. A kezdés után az egyik oldalon 

három, a másikon két szál lesz. Mindig arról 

az oldalról hajlítják a szélső szálat, ahol három 

van. A szálak hajtogatásának menetét a továb-

biakban nem részletezem. A megrövidülő 

(megkurtult) szálakat újjal pótolják (pótlószál, 

szúrószál) úgy, hogy mellészúrják a rövidnek.453 

Ezt általában toldásnak nevezik.454

Leggyakrabban készülő közönséges 

fonat a sima hetes, ez a legtöbb kalapfélének 

alapanyaga. A kezdéskor négy szállal indít-

ják a fonásnál hasonló módon járnak el, csak 

453    Kutasi Mihály a kőrispataki szalmakötés megfigyelése során egy másik pótlást is leír, mely szerint a rövid 
szálba beleszúrják az újat. (Kutasi Mihály: A szalma háziipari feldolgozása Kőrispatakon. Gépirat, 1974)
Ez azonban lassítja a folyamatot és megvastagítja a szálat, amitől nem lesz szép a fonat. 

454   Vö.: Bakó E. 1940., Gálffy M. 1944.

’Sima hetes’ kötése
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itt a legalsó szálat a mellette lévő mögött és a másik kettő előtt vezetik át jobb oldalról balra, 

majd vissza. 

Ehhez választhatják a vastagközepes, vékonyközepes és a halánk szalmát is. Ennek megfe-

lelően változik a fonatcsík szélessége, amely a 6-7 mm-től a 25 mm-ig terjedhet. A hétszálú 

fonatot idegenek tanították a székelyföldieknek, s a visszaemlékezések szerint valamikor az 

1940-es évek táján kezdte a kalapszedők és gyárosok igényeire adva kiszorítani a hagyományos 

tizenegy szálút. Gyakorisága a gépi varrás térhódításával függ össze. A durvából kötött hetes 

fonatot inkább a széles karimájú női kalap (parasztkalap) varrásánál használják.455

A kalotaszegi Jákótelkén férfikalapnak négyszálú, ritkán háromszálút, női kalapnak hat-

szálú fonatot használnak. Itt a kezdőszálak száma alapján nevezik meg a típusokat, melyek az 

első hajtások után valójában hét, öt és tizenegy ágban folytatódnak, így megfelelnek az előbb 

leírt, általánosan elterjedt fonatoknak.456 Gálffy Mózes azt írja 1944-ben megjelent cikkében, 

hogy a sima és a férfikalap karimájának szélére varrt csipke fonatokon kívül Jákótelkén egyebet 

nem kötnek.457

Úgy tartják mindenhol, a sima tizenegyes fonat a legrégebbi. Bizonyíthatja e tényt, hogy 

Jobbágytelkén sohasem ment feledésbe a generációkkal korábban is ismert tizenegy szálú fonat, 

s a vélekedések szerint a legszebben is kötik, válogatott minőségű anyagból. Ragaszkodva a régi 

fonatfajtához, ma Jobbágytelke szolgáltatja a háziiparosok által keresett és egyre kelendőbb 

455   Vö.: Székely Z. 1999. 98.
456   Gálffy M. 1944. 185.
457   Legjobban részletezi a csipke fonat kötésének technológiáját. Gálffy M. 1944. 186–187.

’Sima hetes’ fonatok vastagabb és vékonyabb szalmából
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széles fonatot. A székelyföldi szalmakötésben minden bizonnyal a jobbágytelki jelenség kezdi 

háttérbe szorítani a tizenegy szálú fonat készítését. A legtöbb szalmakalapos közösségben első-

rendűnek tartják a jobbágytelki fonatot, s egybehangzók a vélekedések, mely szerint ennek ere-

dője, hogy a hegyes vidéket elkerülte a közös gazdaság szervezése, így megmaradhattak földjei-

ken a hagyományos gazdálkodási formánál, a régi kalapszalma (kopaszbúza) gondosan megvá-

lasztott termelési módjainál. 

„Őket nem tudták beerőszakolni a közösbe, megmaradtak a földek parcellákba, folytatták a 

magángazdaságot. Csóréfejű búzát termelnek, ők nem voltak reakényszerülve, hogy alakort 

termeljenek. Nagyon kiválogatták a szalmát. A szalmának a tokos alsó része  fehérebb, azon 

túl már sárgás. Ha hoztuk onnan a kalapot (ti. fonatot), megvarrtuk, megpréseltük, hát még 

ragyogott a fehérségtől. Mint az arany, fénylett. A piacon nagyon találgatták, hogy olyan 

fehér. De most már ők is „elmentek”, belékötnek mindent…”

Különböző 
vastagságú ’sima 
hetes’ és ’sima 
tizenegyes’ fonatok

’Sima tizenegyes’ ('tizenegy-szálú') fonat
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A tizenegyszálút jellemzőbb módon vékonyabb szálakból kötik, mert a fonat a sok szál 

miatt eleve szélesebb, elérheti a 30 mm-t is, ezért széles kalapnak is nevezik. Manapság a férfika-

lapokat is varrnak tizenegyesből. Amíg a hétszálú ki nem szorította, addig minden női kalap-

nak ez volt az alapja. Kézzel megvarrták, és az első tavaszi vásárokban adták el. 

„Még apósomnak az anyjáék is csinálták, s az apósom született 1882-be. De akkor inkább 

mind tizenegyszálút kötöttek, kézzel varrták meg női s férfikalapnak. S akkor ezt a hetest 

valaki idegenből jött Bözödbe megmutatni.”

Az 1930-as évek utolján bekövetkező váltásra a bözödiek még jól emlékeznek:

„Jött ide egy zsidó Bözödre, s azt mondta: ’Hallgassanak ide – a boltba ment a zsidó – kös-

senek ilyen hétszálút, ne tizsenegyszálút, én jövök két hét múlva’ – megszabta az árát s mind 

megvette. Akkor a nép kezdte kötni a hétszálút, s aztán jött más kereskedő is, annyira jöt-

tek… Egy ideig kimaradt a tizenegyszálú. Akkor jöttek be a gépek, a hétszálú akkor indult 

meg, mikor a gépeket behozták a zsidók Németországból.”

A rece vagy csipke mindkét széle csipkézett. Két szállal kezdik, amit meghajlítanak és így 

négy szállal folytatják a kötést. Egyik oldalról mindig két szálat hajlítanak át, miközben a má-

sodik szállal megkerülik az ellentétes oldal első szálát, így alakul ki a csipkézettség.458 Alapja 

lehet vastagabb és vékonyabb szalma egyaránt. Szalag helyett a férfikalapokat díszítheti, vagy 

női kalapok karimájának szélére varrják, de szalmatáskákat is díszítettek vele. Magyarzsákodon 

pice néven emlegették, a „rece-picéből” adódóan.

458    A fonástechnikáról még részletesebb leírást közöl Kutasi József. (Kutasi Mihály: A szalma háziipari 
feldolgozása Kőrispatakon. Gépirat, 1974)

’Csipke' fonat
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A cakkenyes érdekesebb textúrájú fonattípus, technikájában is jóval nehezebb a többi-

nél. Egyik széle egyenes (sima), a másik cakkos.459 A típus másik neve a németrece, feltehetően 

származását jelöli. Az előbbi típus, a csipke bözödi névváltozata a katonacsipke, a közvetítők 

személyére utalhat. Vélekedésem szerint ezek a tájnyelvi változatok mind a szalmakötő házi-

ipar terjedésének irányára utaló apró figyelmeztetések.

 Elterjedéséről keveset tudni, de magam is láttam még teljesen, vagy részben cakkenyes 

fonatból kézzel varrott kalapokat Bözödön, Ravában és Magyarzsákodon, ami viszonylagos 

régiségére, legalább is a döntően kézi kalapvarrás időszakáig (1940 előtt) mutat. A sajátos típus 

meglehetősen vastag ahhoz, hogy géppel varrható legyen, így akkor találkozhatunk vele, ha saját 

részre, egyedileg, kézzel készíti a használója. A tiszta cakkenyes fonatból kézzel varrott kalapok-

nak az erőteljes recék egészen egyedi megjelenést kölcsönöznek. A karimák díszítésre is hasz-

nálják úgy, hogy néhány sort varrnak a sima sorok közé. Megítélésem szerint az így készülő női 

szalmakalapok a legnagyobb esztétikai értékekkel bírnak. A gépesített háziiparban a női kala-

pok karimájának a díszítésére redukálódott használata.

A négy szálból kötött, térben növő, körkörösen gyarapodó, hengeres fonat, a koszorú az 

egyetlen, amelyet az ötödik, vezető szalmaszál (karó) köré körkörösen hajtogatva alakítanak. 

Elnevezésében a legszélesebb táji változatokat mutatja: Dobóban, Bétában, Vágásba sróf vagy 

lúdgége, Ravában és a környező szalmakötő falvakban gurgulyó. 

A koszorú kötéséhez csak a halánk, vagy a vékonyközepes szalma alkalmas. Kizárólag 

díszítő funkciót lát el, szalag helyett teszik férfikalapokra. A fonás technológiája további díszí-

tőmódra is lehetőséget ad: Hajdúnánáson a koszorút kezdéskor bunkós formára kiszélesítik,460 

ezt a módot alkalmazzák a tiroli női kalapoknál is, ahol a fonat mindkét végén gombszerű  

459    A ritka típus technológiáját érdemes részletesen ismertetni. Hasonlóan hajlítják a fonatokat, mint a 
tizenegy szálú esetében: a jobb oldal szálai közül a negyediket a jobb szél felé haladva elhajlítják a többi 
előtt, amiket hátul megkerülve hajlítanak át a bal oldalra. Innen a legszélsőt visszahajlítják, majd következik 
a jobb széltől vett harmadik szál hajlítása az előbbi módon kerülve a többit. Így fogyasztják el a jobb oldali 
szálakat, míg végül az utolsót meg is csavarják, így alakul ki a recézettség a jobb szélen.

460   Igmándy J. 1940a 67. Ugyanitt ábrát is közöl. 
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kiszélesítést alakítanak. A kalapfőre ily módon több sorban tekert koszorúnak ez adja meg az 

ékességét.461

Eddigi ismereteim alapján feltételezem, ezt a típust a hajdúnánásiak hozták magukkal, 

s tanították meg a székely szalmakötőknek. Feltevésemet erősíti a tény, hogy a kizárólag díszí-

tésre használható fonat csak a 20. század derekától jelenik meg ezen a tájon, s mellette szól, 

hogy a koszorú kötése mindmáig azokon a helyeken él legerősebben, ahol a 19. század végén 

először megjelentek a hajdúváros vándortanító háziiparosai.

A lyukas (likas) fonat mindkét széle cikcakkos, közepén lyuksorral. Hat szálból kötik a 

szinte kizárólag díszítésre használt változatot. A férfikalapokon a fejrészre bevarrják (szalag 

helyett), amely így a szellőzést is biztosítja. Csak újabban kísérleteznek azzal, hogy teljesen 

lyukas fonatból varrnak városi ízlésre valló női kalapokat. Ezeket széles selyemkendőkkel dí-

szítve a turisták igen csak kedvelik, nagy nyersanyagigénye miatt azonban nem terjedt el túlsá-

gosan. Magyarzsákodon csöbi likasnak ismerik ezt a típust, valószínűleg a közvetítő község ne-

véből származtatható a fonat elnevezése. 

Rava körzetében mindenhol kötötték a horgas kalapot, ezt a sajátos típust a Kösmöd-

mentétől lefelé egyáltalán nem ismerik. A fonatnak nem a szélei cakkosak, hanem teljes hosszú-

ságában, farkasfog alakzatban törik meg a fonat. A cikk-cakk forma ily módon csak díszítéshez 

használható, a női kalapok karimájára varrták, kézzel.  

461   Bockhorn, O. – Nopp, L. 1985. 55.

’Koszorú' fonat
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A fonatoknak csupán addig van egy nézete, színe és a fonákja, amíg kötik, mert a kilógó 

szálvégek rendszerint egy oldalra kerülnek. Az elfogyó szálak végeit, vagy a foltos, elszíneződött 

szálakat hátra lehajtják. 

„A színe, amelyik szembe van velünk, a másik oldalára szúrjuk le a szalmát”

 „Ami nem odavaló. A halánkot leszúrjuk, mer ha a túl vékonyt belékössük a vastagba, akkor 

nem lesz olyan szép a kalap, mintha egyenletes szalmával hajtogassuk. Ha két-három vékony 

kerül egy helyre, akkor már elvékonyodik.”

„Egyik szalma fehérebb, a másik nem. Van aki beléköti a tarkát, a rogyást, de van, aki köti, s jön 

a tarka, azt lehajtja s tesz mást helyette. Akkor folytatólagosan szép lesz, s a csúfot nem köti belé.” 

A koszorút kivéve minden fonatból negyven métert kötnek ki, ennek mértékegysége az 

egy vég kalap, Magyarzsákodon, Székelyszálláson csuka, Ravában csomó. Jobbágytelkén egy ka-

rikában számolják a kész fonat negyven méternyi hosszúságát.462 A kötés folyamatában is mérik 

a hosszúságot: a kinyújtott két karon oda- és visszatekert fonat egy öl,463 vagy kerület. Hencidán 

az asztal széléhez mérik, oda-vissza a fonatokat, az egy öl hosszúság.464 Másképpen mérik 

ugyanezt a hosszúságot Jákótelkén: „A fejen keresztül a test mellett kinyújtott (leengedett) két 

kézzel mért hosszúság […] az alacsonyabb ember egy fél öllel többet köt a kalaphoz”.465

462    Hagyományosan ölben mérik a fonatot, amit karikába tekernek össze a munka végeztével, innen kapta 
az elnevezést. Jobbágytelkére csak 1958-ban került be a plébános jóvoltából a fonat fölhúzására máshol 
általánosan használt matolla. Szabó E. 1998. 38.

463   Ugyanígy nevezik Hajdúnánáson. Vö.: Igmándy J. 1940a 68.
464   Bakó E. 1940. 142.
465   Gálffy M. 1944. 187.

’Likas’ fonása
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Átlagban egy marék megtisztított szalmából, amit még osztályoznak, egy, másfél vég 

fonat lesz.

„Ha 25-30 marékot rendesen föl tud dógozni, minden két marékból 3 vég lesz, ha a durvát, 

közepest, halánkot is földógozza.”

’Horgas 
kalappal’ szegett 
magyarzsákodi női 
kalap

Egy vég, azaz 40 méter fonat ('kalap') motollára 
feltekerve
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Akik „beleszülettek a kalapba”, azoknak szaporábban megy a szalmakötés. A beházaso-

dók soha sem tudják úgy elsajátítani, mint akik már kislány korukban is gyakorolták. Naponta 

meg tudják kötni a negyven méter fonatot, de van „aki két véget is kiköt egy nap.”

„Egy este én megkötöttem 20 métert. Ki is vót adva gyermekkoromba, azt meg kellett csinál-

jam, s akkor lehet menni egy kicsit tekeregni”

A vég kalapot megvizezve motollára tekerik. A motolla rendszerint egy körülbelül méte-

res hosszúságú fakeret, végein vízszintes lécekkel, erre húzzák a kalapot hosszanti irányba. Jó 

erősen húzzák fel, hogy a fonatok megnyúljanak, a szálak rendeződjenek és minél jobban kijöj-

jön a kívánt mennyiség. 

„Még ha nem is olyan szép a kalap, akkor is kiegyenesedik, megszépül.”

A fonatfelvásárlók, a „másik oldal” képviselői szerint a kötők által használt motolla egy-

re kurtább.

„A motolla egyre rövidebb lesz, mindig ellopnak belőle. Már csak nyolcvan, de még hetven 

centis is van. A kilencven már ritka, ha ránézek már látom, milyen hosszú.” 

A ’tollas kalapot’ (fonatot) megtisztítják a kiálló 
végektől (Kőrispatak, 1996)
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A fonás befejeztével, levéve a motolláról, a kilógó szálaktól megtisztítják a kalapot (fona-

tot), ollóval lecsipkedik a kiálló végeket. Addig csak tollas kalapnak mondják. 

Az évenként változó felvásárlói igényt a gazdasági-társadalmi alakulások, a gyorsan ter-

jedő divatok befolyásolják, melyek természetesen a kalapviselés szokásaira is kihatnak. 

„Régen mindig a vékonyat keresték, mert akkor mind csinálták inkább ezt a férfikalapot.”

Ma mind nagyobb a kereslet a vastag szalmából varrt kalapok iránt. A turizmus felvevő 

piaca figyelmen kívül hagyja a hagyományos kalapformák alapvető minőségi követelményeit.  

A vastag szalma feldolgozása a kalapkötőnek és a nyersanyagot felvásárlónak is érdeke, egyfor-

mán igazodnak a mennyiségi szemlélethez. Előbbiek több folyómétert tudnak megkötni ugyan-

annyi idő alatt, mint a vékonyból. Az iparosok pedig még több kalapot képesek megvarrni a 

kiadósabb vastagból.

„A vékonyból a jó gazdaköri kalapra negyven méter is rámegyen, addig a többiből még kettőt 

is megvarr, de ha a vékony ügyesen, tömötten össze van varrva, egy negyven  méter kell.” 

„Ezelőtt a vékony drágább vót, s a másik ócsóbb. Most mind a vastag kellene. Az ára egyfor-

ma.”

A vékony (halánk) szalmafonatok iránt tehát csökkent a kereslet a kalapkészítésben. 

Bár az időjárás, mint objektív tényező, nagyban befolyásolja az idény „szalmatermését”, a kalász 

alatti szakasz természetszerűen vékony marad. A szalmakötők ezt is felhasználják az anyagta-

karékosság végett. S mert „nincs fölösleges anyag”, s a vékony együtt terem a vastaggal, azt is 

felhasználják. Újabban a különböző méretű szálakat együtt kötik föl, a minőség rovására. Vagy 

a vastag fonatot csak akkor adják oda a kereskedőknek, ha vékonyat is visz a többivel.

Az elkészült fonatok minősége sokféleképp ellenőrizhető. A laza kötésű könnyen kilu-

kad.

„A jó kalap az megáll egyenesbe, a gyenge az hajlik. Van olyan szedő, amelyik így az ujjára 

fogja, s ha kilikad, már nem jó.”

„…olyat köt, mint a bársony. Szép sima, apróra össze van nyomva. Nem mindenkinek olyan 

a keze. …Ne szakadjon el, a széle sima legyen, az a fontos. Éppen úgy megveszik a szépet is, 

mint amék nem olyan.”

A kézi varrás idején annyi fonat készült, amennyit maguk föl tudtak dolgozni. 
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A 20. század közepétől a kalapszedőktől függtek a kötők. A német (szász) tulajdonú gyá-

raktól, a szalmafonatokat szedő megbízottaiktól való kényszerű függés emléke még ma is élénken 

él. Egy német testvérpár, a Schneider-fivérek Nagyszebenben és Temesváron tartottak fönn gyá-

rakat. Országos hírű volt a segesvári vállalat, „From és Schneider” tulajdonosokkal. Ide szállítottak 

sok olyan nyersanyagot, amit Bözödben, Magyarzsákodon, Ravában szedtek össze a szalmakö-

tőktől. A bözödiek maguk is hordták közvetlenül a gyárnak a télen elkészült szalmafonatokat.

„Mi édesapámmal vittük a fonatot Snájder Úrnak is. Itt a hegyen mentünk neki Héjjasfalvának 

gyalog, húsz-huszonkét kilométer. Az ángyommal is. Vittünk negyven-ötven-hatvan kötést, 

gyalog Héjjasfalvának, s be Segesvárra.”

Egy vég ’likas’ 
fonat a ’motollán’
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A kereskedőktől való függés mit sem változott. Egész éves munkájuk értéke a szedők és 

természetesen a kalapkészítők által befolyásolt.

„Ha látjuk, hogy jő idegen, nem adjuk akárhogy, ahogy ők akarják venni, mer eljőnek vala-

honnan messziről, s nem mennek üres kézzel haza, megveszik jobban.”

Egy-egy nyári szezon alkalmával, maguk a fontkészítők is beleszólhatnak az árakba, 

azzal, hogy rászorultságukban csekély összegekért is túladnak negyven méter fonaton. A nyers-

anyagot kizárólag egy végben veszik meg a kalapkészítők.

„Mink adtuk valamikor kiló cukorért is szívesen, csak éppen hogy el tudjuk adni. Köttettük a le-

ánykákkal, kössétek ki valahogy, hogy tudjuk eladni, mert kéne egy kiló cukor, vagy egy liter ecet.

A vég kalap ára jelenleg 6-7 lej, típustól függően, de értéke hónapról hónapra változik.  

A rece és a lyukas fonatért 10 lejt is el tudtak kérni 2007-ben.466 

A kőrispatakiak, bözödiek számon tartják a ravai kalapkötőket, akik az utóbbi időben 

leverték a kalap árát, s konkurensként jelennek meg a nyersanyag piacon. Úgy ítélik meg  

466    100 forint = 1, 47 lej; 1 euró = 3,76 lej (RON) – 2007-es adatok. 2006-ban 14 ezer lejbe (14 új lej) került 
egy vég kalap, 2007-ben felére zuhant az ára. 

Szalmakötő idős asszony (Kőrispatak, 2001)
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a Bözöddel határos, de még Gyulakutától is nehezen megközelíthető, elszigetelten élő kiörege-

dő közösséget, hogy a rendszerváltozás után nagyon elszegényedett a falu, egyetlen lehetőség a 

létfenntartáshoz a közép korosztálynak, és az idősebbek számára főleg, a kalapkötés.

„Ravából hoznak egy kocsi kalapot is. 5-6 lejért úgy futnak a szedő után. Nincs mivel egy 

kenyeret meg bírjanak venni, s egy kenyér most 8 lej! …Nincsen csarnok, nincs hova a tejet 

vigyék s kenyérre sincs pénzek. Nagyon szegény falu lett. S hogy tudjanak egy kenyeret venni, 

odaadják szívesen fele annyiér, mint mü.”

A ravai idősek szalmakötésre való rászorultságát jelzi, hogy sokan megveszik a learatott, 

markokba kötött szalmát, hogy tudjanak mivel foglalkozni. A pénzért vásárolt nyersanyagból 

kötött fonaton alig marad haszon, de még így is „megéri”, ha a legszükségesebb dolgokat megve-

hetik az árából. Óriási elszegényedés tünetei ezek.

Máshol nem végenként értékesítik, hanem összegyűjtik, egyszerre adnak el 50-100 vé-

get, s ha egy összegben fizetnek a fonatokért, nagyobb haszon mutatkozik.

„Ezelőtt rég-rég, az én kislánykoromban az asszonyok meggyűjtötték a kalapot. Kötöttek sokat, 

nagy végibe fölakasztották a gerendákra szögekre. Hosszúkerületbe csüngtek a kalapok, meg se 

volt tisztítva. Mikor eljött a március, kiültek és megtisztították, s akkor kezdték varrni kézzel.”

’Vég’ kalapok raktáron
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A meggyűjtött végekre lehet tervezni, összeszedni a ház javítására valót, vagy egy jószág 

árát. Ha takarékoskodni szeretnének, valamennyit visszatartanak, és csak akkor adják el, ha 

sürgősen szükség van a pénzre. 

„Gyűjtöm a kalapot, az mindig érték, biztosabb, mint a csekk.”

3.5.3. A fonatminőség javítása

A motollára vizesen feltekert fonatot egy-két napig tartják rajta, hogy a nyújtással a fo-

nat szélei kiegyenlítődjenek. Sokan a motolláról levéve értékesítésre késznek tartják, de a ver-

seny finomításokra készteti a kalapkötőket. Ennek egyik lehetősége a szalmafonatok kénnel 

való fehérítése, a füstölés. 

A fehérítést már az előző századokban is ismerték a fejlettebb háziiparos közösségekben. 

A folyamat titkát a kísérletező svájciak sokáig őrizték. A gyári termelésben szinte követelmény-

ként jelentkezett a minőség javítását célzó eljárás. Nagyon sokféle anyaggal kísérleteztek, míg vé-

gül megtalálták a tökéletes, vegyi technológiát. Ezt megelőzően a learatott búzát hagyták a földön, 

hogy a harmat és a nap egyszerre hasson a szalmára.467 A napon történő szárítás és fehérítés leg-

természetesebb eljárása után vegyszerekkel halványították a szálakat. Az olaszok és a svájciak 

először kénnel kísérleteztek. Gőze szinte teljesen elhalványította a búza sárgás színét.

E folyamat részletezése előtt érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a gyári termelés 

előretörésével az olaszok, svájciak hogyan igyekeztek tökéletesíteni a szalma finomságát és mi-

lyen változásokat okozott a tündöklő színű anyag iránti egyre nagyobb kereslet. 

A 19. század második felére a svájci ipar egyik erőssége a szalma finomítása, a fehérítés 

és a színezés. Bár 1850 után Toszkána-szerte is elterjedt a hamulúgos mosás és kénezés, egy 

olasz kalapüzlet 1884-ből származó levelezéséből kiderül, hogy nagyon sok szalmát e célból a 

hatékonyabb technikákat alkalmazó Svájcba szállítottak, s csak azután dolgozták föl az ipar-

ban.468 A klórgáz és a klóroldat fehérítette ugyan a szalmát, de roncsolta is az anyagot. A legfej-

lettebb technikával rendelkező svájci Argau tartományban végül az oxigénnel való kezelést al-

kalmazták. A fehérítésben, festésben is első svájci üzemek csak 1870 táján dobták piacra az 

addig szigorú titokban tartott receptjeiket.469

A kénes fehérítés legegyszerűbb módjait főként a háziiparosok gyakorolták, a technoló-

giáról itthon is viszonylag korán értesülhettek a téma iránt érdeklődők: „a szárakat kénes  

467   Vö.: Frecskay J. 1877. 140.
468   Rucellai, O. 2001. 30.
469   Vö.: Rucellai, O. 2001. 58-59.
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savnak teszik ki, e célból légmentesen záródó tartóba rétegzik keresztbe vetve, melyen ként 

égetnek, ez 2-3 órán át tart, így nyerik a szárak azt a kénessárga színt […] Ezután még egy éjre 

kiteszik a gyepre, hogy ismét szívósakká legyenek.”470 

A szalmaipar hazai fejlődésével itthon is országszerte elterjedt a fehérítés, Hajdúnánáson 

csak ezzel és színezéssel önállóan foglalkozó üzemek is működtek a 20. század első évtizedeiben.

Svájc e téren addig számított nagyhatalomnak, amíg Nyugat-Európát el nem lepték a 

fölülmúlhatatlan fehérségű és fényű távol-keleti rizsszalma fonatok. Az ázsiai konkurrencia 

forradalmasította az ipart. A fehérítés hosszadalmas és költséges eljárásai helyett egyszerűbb-

nek és olcsóbbnak bizonyult a szalmához hasonló könnyűségű, világos színű növényi rostanya-

gok, a selyem, gyapjú és faforgács szalmapótló anyagok ipari felhasználása.

Erdélyben a vegyszeres javítást a szalmakötő háziiparosok is végezték. Külföldi mintára 

honosodott meg nálunk a szalmafehérítés, amelynek legegyszerűbb módját Erdélyben ma is 

rendszeresen gyakorolják.

A füstölés tehát a szalma fehérítésére szolgál. A rogyás szalma foltosságát valamelyest 

halványítja, de leginkább a víztől megsárgult színét fehéríti ki. A szalmakötők hagyományosan 

kádban, fadézsában füstölik meg az összekötött vég fonatokat.  

„a megtisztított szalmát a megvizezett kádba rakom körbe, a fenekire teszek egy nagy kö-

vet, arra egy lábast, abba bele az égő szenet. Ráteszem a büdöskövet (kénpor). Annak 

olyan kellemetlen füstje van. S akkor valami terítőt a kád tetejire gyorsan reáteszünk, hogy 

a füst ne jöjjön ki. Ott hagyjuk egy jó két-három órát. S aztán kivéve gyönyörű szép fehér 

lesz a szalma.” 

A házilag is végezhető eljárás elve és gyakorlata szinte teljesen megegyezik az Frecskay 

János által 1877-ben leírtakkal, melyet fentebb idéztem. A szőlőművelésben hordók kifüstölé-

sére használt anyaghoz bárki könnyen hozzáférhetett. A fonatokat szívesebben vették meg 

így a kereskedők (szedők), de a kalapkészítő háziiparosok maguk is vállalkoztak a füstölésre, 

úgy, hogy erre a célra külön, légmentesen záródó kénező helyiséget alakítottak ki. A parázs-

zsal, kénporral teli edényt a felakasztott, lógó fonatok alá tették. Ügyelni kellett arra, hogy a 

parázs lángra ne lobbanjon. Az órákig tartó folyamat után a kádból, füstölőből kivéve a napon 

kell megszárítani a szalmát, mert különben hamar megsárgul.

Az ipari korszakban, a kezdet kezdetén általános volt a szalma festése. Az egyöntetűen 

fekete szalmakalapok még a nemezből készült fejfedőket hivatottak utánozni. A fehérítéshez 

hasonlóan a színezési eljárásokban is a svájci, olasz gyárosok jártak elől. Hazánkban  

470   Frecskay J. 1877. 140.
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is voltak színezésre specializálódott gyárak. A változatos színű szalmafonatokból elsősorban a 

városi igényeknek megfelelő fejfedők készültek. 

A szalmaszálak festésével egyrészt el lehet takarni az időjárás okozta elszíneződéseket, 

másrészt fonás közben  a természetes színek közé vegyülő sötétebb szálak egyfajta játékot, vál-

tozatosságot kölcsönöznek a fonatoknak. Ily módon teljes leánykakalapokat varrnak tarka fo-

natból, vagy női kalapokat díszítenek vele. 

Nálunk a háziiparosok ritkán foglalkoztak az időigényes eljárással. A szalma – a textil-

lel ellentétben – nagyon nehezen színezhető s megfelelő festékanyag sem állt mindig rendelke-

zésre. A festett szalma alkalmazása Erdélyben akkor terjedt el, amikor az üzletekben könnyeb-

ben hozzáférhetővé váltak a jobb minőségű gyári festékek. Mindenhol ismerték a román keres-

kedelmi forgalomban kapható gogost (anilin alapú gyári festék) amely viszonylag hatékonyan  

’Füstölés’ után 
napon száradó 
fonatvégek

Háziiparosnak 
bedolgozó segéd 
’mongorol’.  
A fonat a 
'buktatóról' 
tekeredik le 
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színezett zöldre és pirosra. Mint említettem, legfőképp a gyermekkalapok dísze volt a színes 

fonat, ritkábban a női kalapok szegélyét szegték vele. A festett szalma nagyobb jelentőséggel 

bírt a szalmaszőnyeg készítésénél, de erre később visszatérek.

A szalmakötők kezéről kikerülő fonat tetszetősebb lesz, ha a felületét megpréselik, ki-

egyenlítik. A szalmafonatok további finomítását a kész termék előállítására specializálódott 

háziiparosok végzik. A végekben megvásárolt nyersanyag vasaláshoz mongorlót használnak, 

amihez szükséges egy buktató (vagy bolond). Erre csévélik föl a negyven méter fonatot, hogy ne 

gabalyodjon össze a mongorlás során. 

Az egymással szembeforgó fahengerek közé beszorítják a fonatvéget, s a kézzel hajtott 

mongorló magától húzza át a buktató tekerőleveleiről a szalmafonatot. A háziiparos családoknál 

a fonat varrásra előkészítését gyerekek is végezhetik, vagy szezonmunkában külső munkaerőt is 

alkalmaznak.

A fonatsimítás ilyetén gyakorlata és maga az eszköz egyes vélekedések szerint a gyárak-

ból terjedt át a háziipari termelésbe,471 majd falusi ezermesterek mintázták le és készítették el a 

falvakban használt változatokat fából. Utóbb fémmunkához értő iparosok is gyártottak hason-

ló felépítésű mongorlókat.

Az utolsó előkészítési mozzanattal a szalmafonatok varrásra készen várják a feldolgozást.

471   Faragó J. 1977. 105.

A fonat préselésére szolgáló ’mongorló’
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3.5.4. A szalmakalap előállítása, a termelés gépi eszközei.  (Varrás és préselés)

A kézi varrás idején jóval kevesebb kalap készült egy kalapszezonban. A kikötött szal-

mát az asszonyok mindjárt meg is varrták, s mindössze azt az alig száz darabot vitték piacra 

kora tavasszal, amit gépek segítsége nélkül egy télen elő tudtak állítani. 

A kalapvarró gépek elterjedése után a teljesítmény megsokszorozódott: míg kézen egy 

asszony egy nap alatt 2-4 kalapot volt képes megvarrni, addig géppel 40-50 is elkészül ugyan-

annyi idő alatt.

A varrógépek és a szalmakalap végső formáját megadó hidraulikus prések a háziipar 

1940-es évek végétől fokozódó iparosodási tendenciáit mutatják. 

3.5.4.1. Kalapvarrás

Kőrispatakiak, de még jobban a bözödiek emlékeznek e szűk időszakban az „anyaor-

szágból” érkező kapcsolatokra. 

A gépi termelés a szalmakalap készítő háziiparos társadalom egyre erősödő megoszlá-

sához vezetett. Azok az iparos hajlamú családok, akik korán felismerték a gépi munka nagyobb 

’Mongorlás’ – házilag, fémből készített eszközön



– 155 –

teljesítőképességét és némi tőkével rendelkeztek a gépek megvásárlásához, már az 1940-es évek 

elején átálltak az egész évben folyamatosan végzett kézműipari munkára.

Ezzel szemben a legszélesebb réteg megmaradt a nyersanyag előállításnál és fokozato-

san a kézműiparos családokat alapanyaggal kiszolgáló, részmunkát végző, specializálódott há-

ziiparosokká váltak.

A kézi varrás kizárólag női munka volt.

„Ki-mennyit megkötött, megvarrta s vitte s vitték a vásárba. Vették a hátukra. Egyszer, vagy 

kétszer mentek s kész, lejárt.”

Kezdésnél – akár kézi, akár gépi – a fonatvéget duplán összevarrták, így a fejrész közepé-

től kifelé spirálisan haladva folytatták a varrást úgy, hogy a fonatszéleket egymásra csúsztatták. 

Egyes táji kalaptípusoknál (széki, jobbágytelki) szinte teljesen fedik a fonatok egymást, 

sűrűn, tömötten varrták a kalapot, amihez erős kender-, vagy pamutcérnát használtak. A szépen 

varrt kalapon a láncöltésekkel vezetett varrószál alig volt észrevehető.

„Akkor a tizenegyesből megvarrták a fejit, s attól tovafele a recéből. A durvából is tizenegyest 

köttek, s megvarrták nőinek.”

A gépesítés korszakát megelőzően a nemezkalap készítő iparosok által használt egysze-

rűbb kézi eszközök segítették a kalapok alakítását. A kalapfőt utánzó keményfa formára, sablon-

ra, botra igazították varrás közben a formálódó fejrészt. Nevét minden bizonnyal a nemez  

Sulyok, a 
kalap formára 
ütögetéséhez 
használták (Dobó)
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kalaposok által is használt, botszerű állványon álló formáról kapta.472 Jákótelkén kalapbutykónak, 

kalapkaptának nevezték e formákat a bánffyhunyadi kalapos ipartól kölcsönözve a terminust.473

Létezett több fejméretben fiúbot a férfikalaphoz, és asszonbot a női szalmakalapokhoz.474 

Erre fakalapáccsal, nehéz sulyokkal veregették a félkész kalapot, akár a dél-svájci Ticino tarto-

mány háziiparosai.475

„Ráütögették, hogy avuljon rá a botra”. 

„Akkor nem préseltük, a fejit igazítottuk a kalapbotra. Az olyan, mint a kalapnak a feje. 

Húzták reá, ütögették meg. Annyira húzták, hogy szoruljon reá. Aztán kifelé is igazították, 

mint a ruhára a fodrot.”

A botok a típusokhoz és méretekhez igazodtak. A női kalapoknál, mert használatkor 

sohasem húzták a fejbe, egyetlen kalapfő méret és forma létezett. Utóbbinál a változatosság a 

fonattípusok variálásából és a díszítésmódokból adódott. 

Korábbi fejezetekben már elemeztem az 1890-es évek tanfolyamainak hatásait. Az ál-

lamtól bérbe vehető gépek száma nem volt jelentős, falvanként 2-3 háziiparos élt a lehetőséggel. 

A bécsi döntést utáni reményteljes „magyar idők” (1940–1944) adtak újabb lendületet a házi-

iparoknak. Magyarország elsőrendű iparhatóságai a korábban Trianonnal elszakított területekre 

472   Vö.: Bakó E. 1940. 143. (7. ábra)
473   Faragó J. 1977. 104.
474    Ma már csak muzeális gyűjteményekben, Székelykeresztúron, Kőrispatakon találkozhatunk e speciális 

eszközökkel.
475   Vö.: Scheuermeier, P. 1956. 453.

’Kalapbotok’ a 
székelykeresztúri 
Molnár István 
Városi Múzeum 
gyűjteményében
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fókuszáltak intézkedéseikkel. Feltérképezték az egyes kistájak helyi adottságait, gazdaságát, 

meglévő, potenciális háziiparát. Tanfolyamokat szerveztek vidéken, kereskedőket közvetítettek 

a szalmakalap-készítő háziiparra specializálódott falvakba, akik svájci, olasz, német mintára 

épült szalmakalapgyárakból, Magyarországról, vagy egyenesen Drezdából hozták a kézi mun-

kát kiváltó kalapvarró- és présgépeket. A magyarországi kapcsolatok, az új eszközök behozata-

la és a külhoni piaci tapasztalatok átmenetileg sok kalapkötő családnak adtak munkát. A felvá-

sárlók mázsaszám szállították a luxuscikkeket gyártó hazai üzemekbe, többek között Hajdúná-

násra a félkész fonatokat.

„Annyikat vettek, hogy nagy szekérrel, kötve vitték le az állomásra hajdúnánási zsidók, a 

magyar idő alatt.”

Jákótelkén a női kalapok gépi varrását Péter Katalin kezdeményezte 1935 táján. A férfi 

kalapokat pár évvel később kezdte varrni ugyancsak ő.476 

A kalapvarró-gépek székelyföldi elterjedésről csak az 1940-es évektől beszélhetünk, 

amikor elsőként Ravába, s onnan 1948-ban Bözödbe kerültek be a német gyártmányú varrógé-

pek,477 kereskedők révén, Hajdúnánásról, Máramarosszigetről, Segesvárról, Bukarestből, olyan 

helyekről, ahol üzemszerűen foglalkoztak szalmakalap előállítással. 

476   Faragó J. 1977. 103.
477    Ide Bözödre 1948-ban egy ravai család jött, s ők mutatták meg, hogy kell géppel dógozni. Egy Góstán zsidó jött 

felvásárolni a kézi munkát.”
   „Koncz Imrének a nagyapja vót az első kalapos, Jakab Mózsi. Legelébb megtanulta, s szedte is a kalapot” (Bözödi 

visszaemlékezések)

Drezdai 
„Grossmann” 
márkájú 
szalmakalap-
varrógép
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Használatuk hamar elterjedt a többi szalmakalapos faluban is. A gépek terjesztésében a 

Hangya Szövetkezetek is szerepet vállaltak. Ez idő tájt hozták Marosvásárhelyről a gépeket és 

a szövetkezetnek dolgozó asszonyok tanították Bözödön, Kőrispatakon a gépi varrást, hogy 

biztosítsák a felvásárláshoz szükséges mennyiségű portékát.

Magyarzsákodon, Székelyszálláson nem varrták géppel a kalapot, ők a bözödi, ravai 

kereskedőket szolgálták ki kézi munkáikkal.  Kőrispatakon a Szőcs-família volt az első kalapos 

család, ahova Szőcs Zsuzsanna vitte magával kalapvarrási ismereteit, 1948-ban, amikor oda-

ment férjhez. Látva a gépesítés hasznát, rajtuk kívül még két vállalkozó követte példájukat. Az 

elbeszélések szerint ekkor Bözödben már legalább három, vagy négy család foglalkozott kisipa-

ri méretű termeléssel. Fonatigényüket a helyiek nem mindig tudták kielégíteni, a bözödi  

Lábbal hajtott 
„Grossmann” 
szalmakalap-
varrógép a 
körispataki 
múzeumban
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kalaposok helyi szedőket alkalmaztak a szal-

makötésre specializálódott Bétában, Dobó-

ban, Vágásban, Magyarzsákodon. Ugyanak-

kor vásároltak alapanyagot a szomszédos 

Kőrispatakról is.

Bözödön 1950-ben alakult egy álla-

mi szalmakalapos szövetkezet, 12 varrógép-

pel, mint székelyudvarhelyi kirendeltség.  

A varróasszonyokon kívül foglalkoztattak 

szalagozókat, s más részfeladatra szezon-

munkásokat. Egy három szobás lakóingat-

lanba költöztették a műhelyeket, ahol táskák 

és kalapok egyaránt készültek. 1956-ig fo-

lyamatosan működött, majd csak időszako-

san termelt, míg végül egy szovátai üzem 

kebelezte be a jól felszerelt kisüzemet.

Magyarzsákodon az 1970-es évek közepén próbálkoztak szövetkezet létrehozásával. 

Minden szükséges kézi és gépi eszközt beszereztek, s csak a szakember hiányzott a tervszerű 

termelés kialakításához. Ennek hiányában a tiszavirágéletű társulást egy éven belül föl kellett 

számolni.478

478   Deák D. – Miklós D. 2000. 342–343.

Szalmakalap 
varrása gépen
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Kőrispatakon a közös gazdaság egy 

külön részleget szervezett a szalmakötésre. 

Mindezt a korábbi vállalkozóktól kisajátítan-

dó gépparkra kívánta alapozni, de a kisiparos-

ok ellenállásába ütközve a helyi szövetkezet 

tevékenysége végül a cirokfeldolgozásra kor-

látozódott. Egy varrógép „egy első osztályú 

tehennek vót az ára” az 1940-es években. 

Egyesek kalapért, azaz fonatért, vagy kész 

szalmakalapért vették, illetőleg cserélték. Do-

bóban szintén 1950 táján kezdődött a gépesí-

tés. Ez szinte mindenhol egybeesik a közös 

gazdaságok megalakításának kezdetével. 

Akik nekifogtak a varrásnak, azok föladni 

kényszerültek a paraszti munkát. 

„Amikor megvót a birtok, akkor abba dógoztunk. A kollektív elvette, akkor aztán váltottunk 

engedélyt, vettük a gépet, s attól örökké avval dógoztunk. Ha jószág vót, annak kellett kaszál-

ni, szénát csinálni… Egész télen varrtunk, dógunk közibe.”

Szembeötlő, hogy sokan a kollektivizálás hatására, a földmunkák visszaszorításával 

kezdtek el kalapkészítéssel foglalkozni, igaz, az állami gazdaság nem mindig engedte a kisipar 

érvényesülését. 

Szalmakalap 
varrása gépen
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A gépek elterjedésével, amely mint a fentiekből is kitűnik, mindössze néhány családot 

érintett falvanként, a kézi varrás teljesen háttérbe szorult. Géppel tízszerte több kalapot el lehe-

tett készíteni naponta, érthető hát, ha a kézi előállítás idővel csak a saját szükséglet előállítására 

korlátozódott.

A kalapvarrógépek legnagyobb gyártója a németországi Drezda városa. Gyűjtéseim során 

szinte csak drezdai varrógépekkel találkoztam, ezek többsége a 20. század elején készült, és mai is 

működőképes. Ahogy textilvarró társai, a kalapvarró gépek is lábbal hajtós kivitelben kerültek 

forgalomba. Alapvető különbség köztük, hogy utóbbiak munkapadja teret hagyott a kalap alakí-

tásának, forgatásának. Működési elve is hasonló. A kalapvarró gép a cérnát egy szállal ölti. 

A szalmafonatot ugyanúgy igazítják össze kezdéskor, mint a kézi varrás alkalmával: a 

fonatvéget visszahajtják, levarrják és a varrás e körül halad tovább. A gyakorlott varró szemmér-

tékkel alakítja a kalap fejméretét, hiszen a kalap végső formáját a préseléssel kapja. Ekkor ala-

kítják a kalaptípusokra jellemzőbb formákat, így nyersen. Igényesebb gépi varrók,  formába 

varrják a férfikalapokat, azaz mértéknek maguk mellé helyezik a préseléskor használt negatív 

alumínium formákat.

A varrás végeztével a „nyers kalap” széleit, a karima legkülső sorait duplán varrják össze, 

a megfelelő tartás végett, hiszen ez a rész van a legnagyobb használatnak kitéve. 

Szalmakalap varrása gépen. Utolsó mozzanat a 
karima szegése
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3.5.4.2. Préselés géppel

A ’nyers kalapokból’ présgép és cserélhető tartozékai, a formák segítségével készülnek a 

különböző női- és férfikalapok. Az alumíniumból öntött sajkák valójában az adott típus negatív 

formái, amelyhez idomulnak a gépen varrt nyers kalapok.

A kalapokat korábban vizes ruhán keresztül szenes vasalóval simították. A gyárakban a 

vasalás, préselés fázisát külföldön már az 1860-as évektől kifejlesztett hidraulikus idomítógé-

pek segítették, melyek megfelelő mintákba szorítással adták meg a kalapok végső alakját.479

A gőznyomás elvén működő hatalmas szerkezeteket a varrógépeknél valamivel később 

479   Vö.: Frecskay J. 1877. 141. 

Kalapprés
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vonták be a háziipari termelésbe, amikor az államosításokkal fölszámolt erdélyi, bukaresti szal-

makalap üzemek gépparkja fölszabadult.

Ezzel a gépi művelettel az összevarrt fonatok szálai tökéletesen egymásra simulnak, 

a sajkák pedig megadják a típusok legjellemzőbb külső jegyeit. A piaci igények változásai-

hoz igazodva az alumíniumból öntött sajkákból mindig újabb és újabb formákat gyártat-

nak. Egy-egy műhelyben 40-50 ilyen öntvényforma sorakozik a típusoknak, kalapfő mére-

teknek megfelelően. 

Préseléskor a szerkezet alsó üstjébe helyezett negatív formába illesztik a kalapot.  

A gép fölső, mozgatható, csukható részének, a présfejnek segítségével hőkezelés útján a ka-

lap tökéletesen a formához idomul. A présfejhez egy vízzel teli gumikalap (pozitív forma) 

Présgép ábrázolása egy hajdúnánási 
szalmakalapgyár céges levélpapírján 
(1922)

Női kalapformák 
('sajkák')
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van erősítve, ezt nyomják rá a présasztalba helyezett, alulról hevített sajkához, melyben a 

kalap a légnyomásra a forró sajkához idomul. A sajkák fejöblének nagysága adja a különböző 

méreteket, formája, kiszélesedő pereme kalaptípusokat. A kalapok préselését férfiak végzik, hi-

szen nagy fizikai erőt igényel a présfej mozgatása és a víz pumpálása.

A préselés maga egyben díszítő eljárás is lehet, amennyiben az öntvényforma adja az 

egyes kalapkarimák változatos mintázatait (pl. a női rigó kalap, ld. lejjebb). Végső soron a simí-

tás újabb technológiája a kalap még tetszetősebb megjelenését biztosítja. 

Férfi kalapformák 
('sajkák')

Forma választék 
a háziiparos 
műhelyében (Dobó, 
2007)
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3.5.5. Férfi-, női-, gyermekkalapok 

A kalaptípusok kínálatát a tájak, népcsoportok viseleti szokásai, a modernizációs hatá-

sok, folyton változó kulturális együtthatók szabják meg.

Az alábbiakban a recens vizsgálatokkal dokumentált és a visszaemlékezések segítségével 

még viszonylag könnyen megfogható, bizonyos esetekben már csak rekonstruálható fajtákat írjuk 

le a legfontosabb formai jegyek alapján. A felsorolt férfi-, női- és gyermekkalapok az elmúlt két 

évtized kisipari műhelyekből kikerült termékei, illetve a közelmúltban „eltűnt” olyan típusok, ame-

lyek az emlékezetben még elevenen élnek, de már nincsenek használatban, ezért gyártásuk is meg-

szűnt. Az ettől régebbi fejfedőket a kalapviselet történeti alakulásával együtt tárgyalom, a dolgozat 

következő egységében, ahogy a típusok alakulásának és viseletének táji jellemzőit is. 

Férfikalapok:

a) Tradicionális típus a gazdaköri kalap, más néven gazdakalap. A kalapfő csonkakúp 

alakú, karimája széles, 10-15 cm-t is eléri, ami a férfikalapoknál ritka. A sima hetes vékony fona-

tokból varrják. 

Női kalap préselése
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„A vékonyból a jó gazdaköri kalapra negyven méter reámegyen, ha ügyesen, tömötten össze 

van varrva.”

Díszítése szalag helyett feltétlenül a koszorú fonat, melyek végei a találkozásnál csigavo-

nalban hajlítottak.  Az elmúlt fél évszázadban már alig készítették, mert mint neve is jelzi, vise-

lete egy bizonyos gazdasági-társadalmi környezetet feltételez, csak a módosabb gazdák hord-

ták. A hagyományos társadalmi rend bomlásával a típus is lassacskán feledésbe merült, mind-

ezek ellenére még minden szalmakalapos közösség elsőként említi a férfikalapok sorában.

Molnár István az 1970-es évek közepén Kőrispatakon végzett kutatásai alkalmával 

még találkozott ezzel a típussal, amelyet a kalaphoz illő fa formával (bot) együtt a keresztúri 

múzeum gyűjteményének sikerült megszereznie. Ma ez az egyetlen eredeti példány, más darab-

bal sem a készítés helyén, sem más muzeális gyűjteményben nem találkoztam.480 

480   A kőrispataki Szalmakalap Múzeumban is csupán rekonstrukciós darab látható.

’Gazdaköri’ kalap – Molnár István Városi 
Múzeum, Székelykeresztúr
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b) A leggyakoribb férfikalap a nemezkalapokhoz hasonlóan, annak mintájára készül, 

alapja a legvékonyabb hétszálú fonat. Teteje hosszanti irányban beütött, karimája mindössze 5-6 

cm, szélein általában felhajló. Változatait a szalagozás módjai adják.

Készülhet sima hetes és sima tizenegyes fonatból. A vastagabb szalma kiadósabb, de a 

kalap jó minőségét, tartósságát a tömött, egymást jobban fedő fonatok összevarrása adja.

Férfikalapok 
dobói háziiparos 
műhelyéből

Férfikalap ’sima 
hetes’ fonatból 
’koszorú’ díszítéssel
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„A kalap erősebb, viszont több anyag megy föl. A Küküllő-, s a Maros-mentén tudják, jobb 

a vékony, tömött.”

Széles karimájú 
férfikalap

Barna szalagos 
férfikalap, hengeres 
kalapfővel
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c) A bukkosfejű férfikalap hasonló az előbbihez, de kalapfője, ahol le-, és fölvételkor 

megfogja használója, kis mélyedésekkel ellátott, „két oldalt bé van tojpasztva”, vagy is bukkja 

van. Ez csak préseléssel alakítható ki, tehát a típus a présgépek használatával egyidejűleg 

alakult ki. 

Jobbágytelki 
férfikalap, hengeres 
kalapfővel- 
Csíki Székely 
Múzeum néprajzi 
gyűjteménye, 
Csíkszereda

’Bukkosfejű’ 
férfikalap
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d) A vadászkalapok mintájára szalmából is készítik e típust, neve vadász. Legfőbb 

jellemzője, a kerek kalapfő és az elől egyenesen álló, hátul felhajtott, keskeny karima.

’Vadász’ kalap 
’sima hetes’ fonatból

’Vadász’ kalap 
’tizenegyes' 
fonatból, ’koszorú’ 
és ’likas’ díszítéssel
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e) A kóbojkalap, nevéből eredően, az amerikai „cowboy” kalapok szalmából készült vál-

tozatai. Hétszálú közepes, vagy halánk (vékony) fonatból varrják. A kalapfő kerek, karimája szé-

les, két oldalt fel van tűrve. Szalaggal díszítik. Ez a kalaptípus kizárólag vásári portéka, a falusi 

emberek nem használják.

f ) A kertészkalap formailag a férfikalappal egyezik, attól valamivel szélesebb karimával 

készül. Anyaga nem a hagyományos búza, vagy alakorszalma, hanem a háromszéki forgács, ezért 

külön típust alkot a szakmabeliek nyelvén. Lyukas fonattal, vagy koszorúval díszítik. A fa for-

gács alapanyag alkalmazását, feldolgozását alább részletezem.

’Vadász’ kalap 
’tizenegyes 
fonatból, ’koszorú’ 
díszítéssel

’Kóbojkalap’
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g) Az utóbbi évek piaci változásai megkövetelik, hogy minél szélesebb réteget szolgálja-

nak ki a kalaposok termékeikkel. Az ajándéktárgy-kereskedelemben évről évre nagyobb teret 

vesz el a régi típusú magyaros kalapoktól a Máramaros vidékéről elterjedt román kalap, az osan. 

A székelyföldi kalapos műhelyekben akkor kezdték előállítását, amikor a mobilizáció lehetővé 

tette, hogy Erdély peremvidékeire, a többségében románok lakta területekre is eljussanak olyan 

piacokra, ahol kifejezetten ezt a viseletdarabot igényelte a vásárokban megforduló románság.  

’Kertészkalap' 
’koszorú’ díszítéssel

’Osan’ kalapok
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A fejtetőre helyezhető, egészen kicsi, kerek kalap kétféle méretben készül. Kizárólag forgácsból 

varrják, díszítése is eltér a férfikalapoktól: színesre szövött, vagy nemzeti színű szalagot hasz-

nálnak, bojtokkal.

A férfikalapokat fejméret szerint gyártják, legalább 5-6 féle változatban. A méretek je-

gyeit a tető belső oldalára pecsételik.

A díszítés során szalagozzák: barna, vagy fekete selyemszalagot, mintás pamutszalagot 

használnak, amelynek masnija a magyar vevők számára baloldalra kerül. Régen jelentősége volt 

a megkülönböztetésnek, hogy a románok viselte kalapra ellentétesen helyezzék a szalagvégek 

találkozásánál kialakított díszítményt.481 

Ugyanakkor szalagoznak a szalmából font díszítő fonatokkal, csipkével, koszorúval. A se-

lyemszalag helyére ezeket öltik föl kézzel, rend szerint egy sorban, a férfi kalapfőre. A szalagokat 

helyettesítheti a lyukas fonat, amelyet a kalapfő alsó felében varrják be a gépi előállítás során. 

A kalapok szalagozása főként asszonyi munka, kalapos családoknál a nagyobb leányok 

is besegítenek. 

A varrás munkáit általában megosztják a nők és a férfiak. Koratavasszal, amikor a ka-

lapszezon kezdődik, besegítőkre is szükség van.

A díszítésének módozatai szorosan összefüggenek a viselés szokásaival, alkalmaival, a 

táji öltözködési rend szabályaival. Ezekhez alkalmazkodnak a készítők, amikor egy-egy távo-

labbi piacra, vásárra készülnek portékáikkal. 

Női kalapok

A női kalapok jellemzően kicsi kalapfővel, ugyanakkor nagyon széles karimával rendel-

keznek. Az asszonyi kalapviselet legfontosabb tényezője, hogy sohasem húzzák fejbe a kalapot, 

csupán a kendő fölé, a fejtetőre helyezik, így csak kétféle méret készül belőle. Többnyire 

tizenegyszálúból varrják, vagy vastag hetesből.

A férfikalapok változó értéke a felvett nyersanyag mennyiségéből és minőségéből adódik. 

A széles karima jóval több fonatot igényel. Anyaga a sima hetes és utóbb a sima tizenegyes fonat.

a) Ahogy a férfikalapoknál a gazdaköri, a nőinél a  kajlakalap képviseli a hagyomá-

nyos Udvarhelyszéki fejviseletet. Fejrésze felfelé szűkülő, karimája letűrt. E régi fajtát lebuj-

kalapnak is nevezik, az 1990-es években még találkoztam piacra kerülő példányokkal. 

A viszonylag széles, 20 cm-es karima két oldalt erősen lefelé hajlik. A „falusi, parasztos” 

lebujkalap Székelyföldön általános női fejviseletnek számított a 20. század első felében. Géppel 

is varrják, a széleinek hullámait a varrás során alakítják.

481   Vö.: Faragó J. 1977. 104–108.
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„Hogy legyen fodros, amikor megvolt, behajtotta, meggörbült rendesen.” 

„Cakkenyt is varrtak bele. Vagy puccot tettek a tetejire, halánkból így hullámosan. A karimá-

jára púposan, két-három rendet, egy buggy, egy varrás. Amikor háromszor járja végig a ka-

lapot, az nagy  dolog”

b) Szász hatásra terjedt el a gombakalap. Analógiás elnevezését lehajló karimájáról kap-

ta. Kicsi, felfelé kissé szűkülő fejrésze és viszonylag széles karimája van, amelynek szélső sorai 

körben lefelé hirtelen meghajlanak. 

’Kajlakalap’

Csipke’ fonatból 
varrt préselt női 
’gomba’ kalap
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c) A rigókalap feje felfelé szűkülő, ovális, tetején beütött. Karimája igen széles, legjellem-

zőbb a típusra a kalapfő tövétől kifelé sugárban induló bordázottság, amelyet szintén csak pré-

seléssel lehet kialakítani. 

Asszonykalap’, 
a karima szélén 
’likas’ díszítéssel

’Rigó’ kalap
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Az utóbbi két típus a gépi előállítás korszakára jellemző. Ezt megelőzően a női kalapo-

kat többnyire sima tizenegyes fonatokból varrták, de a kézi előállítás lehetővé tette a díszesebb 

fonatok alkalmazását is. 

Asszonykalap’, 
a karima szélén 
’likas’ díszítéssel

Préseletlen 
’buggyos’ női kalap
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Az alacsony, felfelé szűkülő, csonkakúp alakú kalapok karimáját változatosan alakítot-

ták a cakkenyes, vagy csipke fonat közbeékelésével. Díszítésképpen Rava környékén a kalap ka-

rimájának szélére a tetszetős horgas kalapot illesztették. 

Viszonylag régies szokása a díszítésnek a buggy kialakítása. Halánk szalmából kötött sima 

hetes fonatot kiemelkedő hullámokkal varrnak a kalap karimáján két-három sorban körbe. 

Utóbbi időben festett szalmával vegyített tarka fonatokkal is cifráznak. Előfordul, hogy 

a teljesen festett szalmából kötött fonat kerül a karima szélére. A tarka fonatból varrt kalapok 

Magyarzsákodi idős asszony kézzel varrt 
szalmakalapban

Fiúkalap 
(’csibikalap’) – 
Csíki Székely 
Múzeum néprajzi 
gyűjteménye, 
Csíkszereda
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fiatalosak, inkább a leányka kalapokhoz használják. Leginkább a zöld és piros színt, ritkábban a 

feketét alkalmazzák.  

Gyermekkalapok

a) Kisfiúknak készül a vadászkalap formájára emlékeztető csibész, vagy csibikalap. Fejré-

sze kerek, tetején gömbölyded, a karima hátsó része feltűrt. Színes szalagokkal díszítik. 

b) A leánykakalap a női kalapok kicsinyített mása, kerek fejformával és nem túl széles 

karimával. Színes szalagokkal, díszítik, vagy tarka fonatból varrják.

Csibikalap’ csipke 
dísszel

Festett mintás 
kislánykalap 
forgácsból – 
Csíki Székely 
Múzeum néprajzi 
gyűjteménye, 
Csíkszereda
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Hasonló típusokról, egyféle férfikalapról, kerekfejű női kalapokról és a csibészkalapról be-

szél az 1970-es évek közepe táján Faragó József a kalotaszegi Jákótelke szalmakalap készíté-

sének ismertetésekor.482

3.5.6. A forgácskalap

A 20. század utolsó harmadától a székely kalapkészítők körében egy újkeletű szalmapótló 

anyag terjed, a faforgács. Mivel nem ritka e nyersanyag alkalmazása használata, sőt még napjaink-

ban is rendszeresen varrnak háncsfonatból készülő kalapokat és az árukészlet legalább egyharma-

dát teszik ki, mindenképpen említést kell tennem, ha csak érintőlegesen is, e jelenségről. 

A háromszéki Kovászna melletti Csomakőrösön a szitakészítéshez kapcsolódó járulé-

kos mesterségként élt sokáig a szitakéreg faragása. A szitásmesterség eltűnésével fölöslegessé 

vált a kéreg előállítása, de megmaradt a tudás, a fa megmunkálásának erős, mélyen gyökerező 

hagyománya és a kárpáti erdőségekben bőven rendelkezésre álló nyersanyag.483

Ez a táji specializálódás a famegmunkáló ismeretek hagyományai révén egy újabb keletű 

termék előállítását tette lehetővé: az 1930-as évek végétől a készítésmódot kikísérletezve a kőrösi, 

fához értő ezermesterek átváltottak a forgács-kitermelés és kalapkészítés helyi gyakorlására. 

482   Vö.: Faragó J. 1977. 104–105.
483   Molnár I. 1970. 332.

'Leánykakalap'
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Gabonaszalma hiányában a fában bővelkedő vidéken korán felismerték a faanyag kínál-

ta lehetőségeket, ami egészen új foglalkozás felé nyitott kapukat.

A forgács egyes külhoni államokban már a 17–18. században is jelen volt, mint kalap-

nyersanyag. A szalmafonat helyett használt fűz- és nyár fonott háncsaiból Anglia-szerte kiter-

jedt kereskedelem zajlott. Írásos emlékek bizonyítják a holland forgácsfonatok európai terjesz-

kedését, a szalmafeldolgozó háziiparra gyakorolt kedvezőtlen hatásait.484

Nálunk Erdély a forgácskalap hazája. Az 1941-ben Sepsiszentgyörgyön rendezett Szé-

kelyföldi Mezőgazdasági, Ipari és Háziipari Kiállításon Tankó Béla és Társai csomakőrösi vállala-

ta „hárskalapokkal” jelentkezett a tárlatra.485 Nem tudni pontosan, a nevezett tárggyal közvetle-

nül a nyersanyagra történik-e utalás, minden esetre az adat arra enged következtetni, hogy már 

a második világháborút megelőzően felbukkan a faforgács (háncs), mint nyersanyag az erdélyi 

kalapkészítő műhelyekben. 

A kászoni székelyek körében már 19–20. század fordulóján jellemzőbb volt a forgács-

kalap viselete. A vidék népművészetének legjobb ismerői szerint egy helyi mester Bukarestben 

sajátította el a bogmentes nyárfaforgács előállításának technológiáját.486 Napjainkban is a há-

romszéki tájakon gyakoribb, ahol ma nagyobb hagyománya van a faforgács felhasználásának. 

Az említett népművészet-kutatók vélekedése szerint az udvarhelyszéki szalmakalap az 1950-es 

évektől kiszorította a forgácsot. Úgy tűnik, ez a folyamat mára visszájára fordult.

Fél évszázad elteltével a faháncs-készítés és -fonás fontos kiegészítő jövedelemnek szá-

mít a csomakőrösiek életében. A hagyományos kéregkészítő kismesterségekből továbbörökített 

szerszámok és újabb munkaeszközök segítségével vékony, fonható minőségű háncsdarabokat 

képesek lefejteni az erre alkalmas puha, szálmentes nyárfa kifűrészelt deszkáiból. A nyárfafor-

gács előállításának technológiáját és háncsfonás gyakorlatát Molnár István írta le részletesen 

az 1960-as évek végén Csomakőrösön végzett gyűjtőmunkája alapján. A nyersanyag feldolgo-

zás minden munkaeszközét és folyamatát ismertette a nyárfa kidöntésétől a forgácsoláson át 

egészen a fonásáig.487 

A háncsszalag, táji elnevezése szerint forgács előállítása kizárólag férfimunka, melynek 

leglátványosabb szakasza a forgácsszálak gyalulása. Ezeket a 3-5 mm-es, 50-60 cm hosszú sza-

lagokat az asszonyok hajlítják kalapfonatokká. Figyelemre méltó, hogy a forgács fonása éppen 

úgy történik, mint a szalmáé.

„Abból egy nap megköt öt véget. Az három szálas, s hamar megyen, jó hosszú szálak.”

484   Gróf, L. 2002. 14.
485   Séra I. 1941. 8.
486   Kós K. – Szentimrei J. – Nagy j. 1972. 244.
487   Molnár I. 1970.
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Munkafolyamatát a helyiek kalapkötésnek nevezik, ahogy Erdély legtöbb szalmafonója a 

szalma fonattá alakítását.488 Három- és ötszálú sima fonatokat és csipkét (cakkost) készítenek, 

amelyeket maguk is földolgoznak kalappá, de utóbb főként a fonattermelés vált uralkodóvá, 

hiszen a legtöbb szalmakalap készítőnek a Kovásznával szinte egybenőtt Csomakőrös szolgál-

tatja a forgácsot.

Az a körülmény is segített a forgácsfonatok évtizedekkel ezelőtti elterjedésében, hogy a 

közös gazdaságok, a szűkülő saját termőterültek hatására a szalmakalapos falvakban jelentősen 

csökkent a gabona alapú nyersanyag termelésének lehetősége. A háziiparosok hamar fölfedez-

ték a háromszéki, olcsón hozzáférhető, könnyen varrható nyersanyagot, nem utolsó sorban 

488   Molnár I. 1970. 357.

Forgácskalap barna 
szalaggal

Értékesítésre váró 
forgácskalapok 
a háziiparos 
raktárában 
(Kőrispatak, 
2007)
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fehérségét, amely nagyban hozzájárult a forgácskalap közkedveltségéhez. A világos szín a kalap 

minőségének megállapításakor egyik lényeges szempont, sokan emiatt választják a szalma he-

lyett. Ellenben a hosszú évek tapasztalatai bebizonyították, a forgácskalap könnyebben szeny-

nyeződik és jóval törékenyebb anyag, mint a szalma, amelynek fényes, viasszerű felülete taszítja 

a port, jobban lepergeti az esőt. Utóbbival versenyre leginkább csak színével kelhet. 

„Feketedik le, az esőt sem állja,  hamarabb szétszakad, nem olyan tartós mint a szalma.”

Egy bizonyos időszakban a „kovásznai” hármas kötésű forgácsfonathoz olcsóbban hoz-

zá lehetett jutni, mint a helyben előállított szalmához. Az 1970-es évektől egyre több forgácska-

lap került ki a székelyföldi szalmafeldolgozó háziiparosok műhelyéből. A kezdeti kísérletezések 

sikerrel jártak, míg végül az 1990-es évek végén a kínálat majdhogynem fordított képet muta-

tott, az újabb keletű termékek javára. 

A kőrispataki kalaposok a rossz közlekedési viszonyok miatt ritkábban tudtak nyers-

anyagot vásárolni, ezért helyben is kipróbálták a háncsszalagok előállítását, egy kalapos eszkö-

zöket is beszerezett Csomakőrösről. Mivel csak meghatározott termőhelyű és minőségű fafajta, 

az észkas, azaz északi területeken termő nyárfa alkalmas a feldolgozásra, amely nem minden 

esetben állt rendelkezésre, hozzá még hiányzott a kellő tapasztalat, a famunkában való jártas-

ság, így hamar föladni kényszerültek a nyersanyag helybeni előállítását. 

Az anyag viszont ma is kelendő, utóbb csak a hármas fonatot dolgozzák föl. Kedvelik a 

háziiparosok, akik munkájuk során sokszor a mennyiségre, s a vevők igénye szerinti fehérségre 

törekednek. A gyakorlat bebizonyította, lényegesen gyorsabban feldolgozható, „könnyebb bánni 

vele” és a forkácskalapokkal növelhető az árukínálat. 

A kalapkészítők szintúgy negyven méteres csomókban vásárolják Háromszéken a 

nyersanyagot. Csak is forgácsból készülhet a piacon egyre keresettebb román kalap, az osan 

(osanka) és az átlagos férfikalap, amelynek háncs változatát kertészkalapnak is neveznek, ugyan-

akkor a női kalapok legtöbb változatának előállításához is alkalmas ez az anyag.

A forgácskalap előállításának módja, így értéke is nagyjából a szalmakalapéval azonos, 

így sem a háziiparosok, kereskedők, sem a más-más igénnyel rendelkező vevők nem állítanak 

rangsort a két típus között.
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4. VISELET, ÉRTÉKESÍTÉS

A kalapviselet nemet, társadalmi rangot egyaránt képes volt kifejezni, díszítését a kor és 

státusz is meghatározta. Mára ezek a jelek, a szokásokkal együtt halványulóban vannak. A szal-

makalap viseletének helye és ideje a modern kor társadalmi meghatározottságában egyre szűkül.

Az általában viselt kalaptípusok leginkább az iparoskalap arányait, változatait utánoz-

ták. A kalaposság fokozatos eltűnésével a maradandó formák anyaga lassacskán a szalmára cse-

rélődött. Ebben óriási szerepe volt a hajdúsági, bihari szalmakalaposságnak és a 19. század 

második felére egyre erősödő vidéki háziiparnak. 

A szalmakalap piaca a mobilizáció lehetőségével egyre bővült. Míg a kézzel készült 

kalapokat gyalog hordták közeli vásárokba, majd kerékpárral, vasúton, távolsági buszon, 

addig a modern korban a gépkocsi újabb lehetőségeket nyitott a szalmakalap értékesítésé-

ben a háziiparosok számára. Lehetőségük volt alkalmazkodni a távolabbi vidékek igényei-

hez. A szalmakalaposok árukínálataikat a piaci, vásári körzetek jellemző viseletei szerint 

bővítették. A kőrispataki iparosok egyszerre 10-15 féle szalmakalappal indultak a heti pi-

aci körútra. 

4.1. Szalmakalap-viselet

Szakirodalmi segédletek, a rögzített visszaemlékezések és saját megfigyelések nyomán a 

népviselet-leírásokból kiemelhető, mozaikként összeilleszthető erdélyi szalmakalap-viselet 

19–20. századi jellemzőit mutatják az alábbi példák. 

Külföldi irodalmakból kitűnik, az Európában jóval korábbi évszázadokra visszatekintő 

szalmakalap paraszti és polgári viselete egymással párhuzamosan, folytonos kölcsönhatásban 

fejlődött és alakult. 

Alapvető különbségek elsősorban az eltérő társadalmi öltözetmódban és az előállítás 

technológiájában, következésképp a kivitelben, díszítettségben mutatkoznak egyes korszakok-

ra nézve, jóformán csak az anyag közös, illetőleg a tény, hogy alapanyagánál fogva a szalmakalap 

minden esetben nyári idényviselet. 
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Míg a paraszti életmódban nagy általánosságban véve a mezei munka elmaradhatatlan fejvi-

selete, bár sok helyütt a nyári ünnepi öltözet kiegészítője, addig a városi polgári közegben része volt a 

legtöbb sportos, vagy elegáns öltözéktípusnak, a külalaktól, színtől, díszítettségtől függően. 

4.1.1. Szalmakalap a történeti és viseleti irodalmakban

Meglepő régiségéről tesznek tanúbizonyságot az itáliai, svájci történeti emlékek. Köz-

tük jó néhány adat utal arra, hogy a szalma a kalapdivatban már a 16. században is előkelő he-

lyen szerepel, viselőjéről társadalmi rangját is elárulhatta. Főként művészeti ábrázolások, fenn-

maradt freskók, festmények, metszetek árulják el, hogy az árnyékadó fejfedő a szántóföldön 

dolgozó parasztot éppúgy védte a nap ellen, mint úrikisasszonyokat a délutáni séta közben.

Az európai, különös tekintettel a svájci, olasz, francia szalmakalap viselet történetének 

kutatására jóval nagyobb figyelmet szenteltek külföldi művelődéstörténészek, mint Kelet-Eu-

rópában. Közülük említésre méltó a svájci Aarauban kiadott, több szerző és tudományszak 

összefogásából született album, mely egyszerre tárja föl a legjelentősebb szalmakalap gyárak 

történetét és a szalmakalap viselet történeti rétegeit a különböző kultúrkorszakokba ágyazva.489 

Innen ismerhető meg az a ritka és fontos ábrázolás is, mely egy szalmakalap készítőt örökít meg 

1595-ből. A metszeten egy férfit látunk szalmakalap varrása közben, fején pedig egyszerre több, 

feltehetően eladásra váró kalappal.

489    Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R.: Szalmaidők – címmel. (Aargau, 
1996)

Kőrispataki idős 
házaspár a mezei 
munkába menet
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A tucatnyi feljegyzett emlék, számba vett ábrázolás közül érdemes kiemelni a széles 

karimájú női kalapok használatára utaló, Itáliából származó ún. firenzei, lapos, de igen széles 

karimájú szalmakalap (florentin) típusát, amelyet egy fiatal hölgy szabadban visel, az 1749-ből 

Svájcban fennmaradt ábrázoláson. Ennek kapcsán fordul elő a „Strohhut” fogalma, az eddigi 

kutatások szerint először: a képen ábrázolt kalap „szalmából font nagy fejfedő, melyet a hölgyek 

a kertben, a forró napsütésben az arcuk fedésére, árnyékolására használják”.490 Mint látható, az 

íratlan divatszabályok meghatározták a viselet helyét, idejét és, természetesen, módjait is. 

Bőséges írott dokumentumok hiányában a megmaradt művészettörténeti emlékekre 

támaszkodhat elsősorban a kutatás, leszámítva néhány hagyatéki leltárban ritkábban felbukka-

nó adatot.

A munkába menő parasztokat szalmakalappal mutató ábrázolások 18. századtól nem 

ritkák, melyek még a korai rokokó vidékies témái felől tekintenek a természettel együtt élő em-

berre.491 A 18. századi Angliában a szalmakalap a francia pásztorromantikával szemben itt a 

természethez való közeli viszonyt hangsúlyozza, tudatosan asszociálva a paraszti nyári  

490   Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 1996. 155.
491    Pl. Andreas Pfeffel: Der Baurehn Sohn,1725; Wattau: La declaration attendue, 1716 és még 

sorolhatnánk. 

Anniballe Carracci: Szalmakalap-készítő, Bologna. 
Metszet 1595-ből.
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kalapokra. A divat mindig is összefüggött az aktuális világszemlélettel, korstílussal, filozófiai 

irányzatokkal. Gróf László kutatásaiból tudjuk, hogy Luton és Dunstable környékén a század 

elején legalább 14.000 munkás foglalkozik szalmakalap készítéssel, akik elsősorban az úri diva-

tot szolgálták termékeikkel.492 Az Angliában és általában a nyugat-európai gyárakban készülő 

szalmakalapok elsőként finomságukkal tűntek ki. 

 Külföldi szakemberek vélekedése szerint a női szalmakalap divatja a franciáktól került 

Svájcba.493 Az egyébként Firenze környékétől hódító, csaknem kocsikerék nagyságú kalapok a 

19. század elejétől terjedtek el Aargau vidékén, és amelyet a biedermeier a legtöbb nyugat-eu-

rópai államban tovább erősített. Leghamarabb a karimák mérete és alakja reagált az aktuális 

divatelvekre, amely akár évről évre változhatott, s hol radikalizmust, hol konzervativizmust fe-

jezett ki. A kalapok az egyén világnézetéről, gondolkodásáról, társadalmi rangjáról legtöbbet 

eláruló öltözetdarabok voltak.

Sajátos fejfedője az angol hölgyeknek az 1815-től egyre nagyobb számban, főként 

Dunstable-ben, Leghornban gyártott ’bonnet’ kalap.494 

A főkötő és a kalap formáit egyesítő változat a 19. századi korokat megjelenítő kosztü-

mös filmekből jól ismert: a kalapfő egészen „hátracsúszik” a tarkóra, gyakorlatilag a kontyot 

fedi, innen indul az oldalt és a homlok magasságában olyannyira kiszélesedő kalapszél, hogy az 

arcot oldalról teljesen takarja. A franciák ’capotte’- nak nevezték, nálunk ernyős kalap, másként 

492   Vö.: Gróf L. 2002., Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 1996. 159.
493   Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 1996. 166.
494   Gróf L. 2002. 43.

Hölgyek ’bonnet’ kalapban, egy 1835-ös párizsi 
divatlapból – (Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. 
– Littman, B. – Isler, R., 1996 nyomán)



– 187 –

bárkakalap néven vált ismertté a biedermeier e jelképes kelléke. A típus az egész századot végig-

kísérte.495 

Legyen az firenzei (florentin) kalap, angliai bonnet, vagy szalma cilinder, a 19. század első 

negyedére a nyári divat elképzelhetetlen volt  szalmakalap nélkül.496 A nyári fejviselet térhódí-

tása a 19–20. század fordulójáig töretlen. 

A történeti viseletek hazai szakkutatója, F. Dózsa Katalin forrásvizsgálódásai eredmé-

nyeként egy adattárat állított össze a közép-európai férfi- és női viseletek összetevőinek 1778 és 

1916 közötti alakulásáról, köztük a szalmakalap divat vonatkozásairól. A két évszázad alatt 

változások elsősorban a díszítésmódban és a karima szélességének növekedésében, keskenyedé-

sében mutatkoznak. Fölhívja a figyelmet az 1800-as évek elejétől Bécsben, Budapesten is ked-

velt, korábban bemutatott angolszász ernyős kalapra. 

Az 1809-es források ismeretében megállapítja, hogy a kalapok karimája csak nyáron 

szélesedik. A hazai polgári viselete átveszi az angolok lapos tetejű, a nap elleni védelemhez, 

széles karimájú szalmakalapját.497

Bécs közvetítette a párizsi, londoni divatot, ugyanakkor népszerűsítette a magyar vise-

letet is.498 A haladó európai tendenciák figyelembevételével alakították hazai szalmakalap gyá-

raink kínálatukat. Így kerülhetett az észak-alföldi kálvinista műveltségű szabad hajdúváros kel-

lős közepén építkező, a nyáron marhákat legeltető és télen szalmafonó férfiakat, nőket alkalma-

zó, felvidéki német tulajdonosú szalmakalap vállalat árumintakönyvébe a girardi,499 lord, jockey, 

csárdás, vagy Kossuth-kalap 500 és a közkedvelt panamakalap.501

A polgári divattal szemben a paraszti viseletre készülő, háziiparosok kezén formálódó 

kalapok minden korszakban az egyszerűséget hangsúlyozzák. A munkára készülő darabokat 

durvább, vastagabb szalmából fonták és sohasem került rá annyi selyem, művirág és madártoll, 

mint polgári változataira. 

A leányok mindenhol egyszerű, színes szalagokkal egyénileg díszítették kalapjaikat. 

495   Vö.: F. Dózsa K. 1984. 44–49.
496   Kuhn, D. – Wohler, A. – Hohl, M. – Littman, B. – Isler, R. 1996. 169.
497   F. Dózsa K. 1981. 204.
498   F. Dózsa K. 1985.
499   Lapos tetejű, kemény, egyenes karimájú, kezdettől fogva szalmából készülő kalap.
500    A felhajtott, magas karimájú kalapból alakult ki az 1860-as években a kanász, vagy csárdás kalap, teteje 

csésze alakú. Nagy G. 1900. 203. Vö.: Flórián M. 1997. 716. 
  A szilágyságiak is ezt a magas fejű, felhajtott szélű pörgekalapot nevezték Kossuth-kalapnak, a posztókalap 

a városi polgárság öltözetéből került át a falusiak fejrevaló viseletébe. Kós K. – Szentimrei J. – Nagy J. 
1974. 185. 

  Győrffy István szerint a Kossuth kalap a honvédtábornokok kalapjának mintájára készült 1848 után a 
Bach-uralom elleni tüntetésképpen, legtovább az Alföldön hordták. Győrffy I. é. n. 400.

501    A búzaszalmakalapnál célszerűbbnek tartott, egy Dél-Amerikában honos (Cardoluvica trópusi pálmaszerű 
növény levelének rostjaiból készült férfikalap, amely a Panama-csatornán keresztül érkezett Európába. 
Importáru helyett a hazai szalmakalap gyárakban búzaszalmából készítették. A legismertebb kalaptípus 
a világon.
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Ékesebb változatokra egyedül Kelet-Tirolból ismerek példákat, ahol nagy gondot fordítottak a 

női kalap szépítésére. A nálunk koszorúnak nevezett hengeres díszítőfonat legalább 6-7 sorban 

kerül a kalapfőre, a végein gombszerű kiképzésekkel. A zsinórsort teljes vastagságában színes 

gyapjúszálakkal, szalagokkal vették körbe, ezek szezonális cseréjével újra és újra frissíteni tud-

ták a kalapokat.502

A hazai szalmakalap viseletről nagyon kevés írásos emlékünk van, a népviselet kutatók 

is csak ritkán bocsátkoznak tüzetesebb leírására. Ahogy Flórián Mária figyelmeztet, a hazai 

köznép kedvelt nyári viseletéről nagyon keveset tud a szakma.503 Az, hogy állítása szerint kizá-

rólag a szászok lettek volna e viseletdarab átadói, ma már nehezen bizonyítható, kétségtelen, 

hogy számos típus a nemezkalapok formáját átörökítve határozottan szászos jelleget mutat (pl. 

a női gomba kalap). Ezt erősíti Borovszky Samu egy évszázaddal ezelőtt kiadott Temes vár-

megyei monográfiája, amely szerint a beköltöző németek hatására cserélik le régi kalapjaikat a 

széles karimájú kerek nemezkalapokra.504 Valószínűleg a mezei munkához viselt szalmakalap is 

nekik tulajdonítható, amelyet „más délmagyarországi nő nem tesz a fejébe”.505 Jankó is a szászok 

behatásának véli, hogy  a kalotaszegiek „széles, fel nem hajló karimájú” kalapot viselnek a régi 

helyett, a 19. század végén.506

502   Bockhorn, O. – Nopp, L. 1985. 56.
503   Flórián M. 2001. 74.
504   Borovszky é. n. 135.
505   Borovszky é. n. 136.
506   Jankó J. 1993. 86.
  Győrffy István a Beszterce-melléki székelyek kis tetejű, nagy karimájú kalapját nevezi szász típusnak. Utal 

rá Lükő Gábor: A moldvai magyarok hajviselete és fejrevalói. NÉ XXVII: 1935. 59–68.

Bukaresti szalma-
kalapgyárban  
készült ’girardi’  
kalap csipke  
fonatból
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Ujváryné Kerékgyártó Adrienne a magyar férfi- és női fejviseleti monográfiájá-

ban, 1937-ben, az erdélyi tájjal kapcsolatban ennyit jegyez meg a témáról: a leányok „nyá-

ron sok helyen, de különösen a keleti részen széles karimájú szalmakalapot, vagy fekete, 

körül felhajtott karimájú férfikalapot tesznek fejükre”.507 A viselet „régiségére” a Kubinyi–

Vahot – féle képeskönyv egyik illusztrációjának segítségével hivatkozik, ahol a székely 

leányt, fején az említett nyári fejfedővel ábrázolják.508

Észak-Erdélyben, a városi igényű tordai nők, mint Jankó mondja, legfeljebb a legna-

gyobb nyári hőségben tesznek szalmakalapot: „az uri nők télben selyemből, nyárban szalmából 

kiterített zsófia kalapot viselnek”.509 

Kalotaszegi népművészeti vizsgálódásai során megállapítja, a szalmakalap, mint 

paraszti viseletdarab, csak a 19. században kezd bizonyos vidékeken a mezei munka öltö-

zetének része lenni.510 Kresz Mária is az 1850-es évektől valószínűsíti paraszti használa-

tát. Pontosabb képet a tárgyra vonatkozóan egyiküktől sem kapunk.

A 19. század közepéről van némi adat a székely nők nyári fejviseletére vonatkozóan a 

már említett Kubinyi Ferenc – Vahot Imre – szerkesztette albumban Szilágyi Sándortól, 

aki Etédi Gedő Jánost idézi székelyekről szóló cikkében: a leányok „nyárban a széles karimájú 

507   Ujváriné Kerékgyártó A. 1937. 124.
508   Kubinyi F. – Vahot I. III – IV. köt . 1853. (1985). IV. tábla 102–103., oldal között.
509    E típusról nincsenek alaposabb ismereteim. Jankó a férfiaknak csak a régi módi pörge kalapjáról emlékezik 

meg, amelyet elől fényes csattal viselnek. Jankó J. 1893. 109.
510   Jankó  J. 1892. 123.

Székely népviselet 
(Kőrajz – 
Kubinyi F. – 
Vahot I. 1854.)
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szalmakalapot viselik, hajukat kétfelé választva hátra fésülik,” míg az asszonyok és az éltesebb 

nők a fejkötőt hordják.511

A székelyföldi leányviseletről írja Malonyay Dezső e század, végén, hogy a „rizskása 

kalap helyett vasárnap megelégedtek a bözödi szalmakalappal”.512 Úgy látszik, a bözödi szalma-

kalap a köznép számára is fogalom volt a század elején. Az aranyosszéki székelyek körében a 19. 

század végén, rövid ideig élt az emlegetett rizsszalma „kásakalap”, amelynek oldalt feltűrték a 

karimáját, fejére csokros szalagot kötöttek.513 A rizskása kalapról magam is halottam idősektől, 

Bözödön „kásukalap” néven idézték föl, de eredete sajnos nem igazolódott kellően, viselete a 20. 

század közepére teljesen elhomályosult, ahogy alakja is. 

„A korai időszakba vót a rizskása kalap, azt nem itt készítették, csak itt használták a nagy-

gazda asszonyok, csináltvirággal. Készen vették, édesanyámnak is vót. Az a rizskása olyan 

volt, mint a hó, szép fehér…. A mi korunkra már nem vót.”514 

Gazda Klára és Haáz Sándor szerint csak nevében hordozza a távol-keleti eredetű 

alapanyagot, valójában búzaszalmából készültek.515 Ezzel szemben Gazda Klára egy másik 

művében följegyzi a felsőrákosiak (Kovászna m.) visszaemlékezését, mely szerint a vastag, me-

leg, széles karimájú kalapot az 1920-as években kezdte felváltani az udvarhelyszéki szalma, 

rizskása kalap.516 Először csak a lányok viselték, aztán a fiatalabb asszonyok is, a vének soha.  

A ’30-as években ez is kiment a divatból.517 

A gyári, rizsszalmából készült kalapok rövid idejű jelenlétét, a női kalapok formavilág-

ára gyakorolt hatását feltételezem e típusnál. Elnevezése a Kínából érkező rizsszalma fonatokra 

utalhat, amelyet valószínűleg kisebb gyárakban (Segesvár, Kolozsvár, Nagyszeben) dolgoztak 

fel, s polgári mintát követve városi piacokról kerülhetett falusi használatba. Faragó József 

megerősíti e vélekedést a bánffyhunyadi Klein-féle kalaposműhely említése kapcsán. Egy 

jákótelki szalmakalapos asszony elbeszélése szerint az említett iparos a Szilágyságságból  

511    Szilágyi S. (1853) 1985. 101.  Etédi Gedő János (1820. k. – ?) Székely szokások című táj- és népismertetése 
eredetileg a Regélő Pesti Divatlapban jelent meg 1843-ban. Ebben kimerítően ír az Udvarhelyszéki férfi- 
és női viselet jellemző darabjairól, de a szalmakalapot nem említi. Ugyanakkor az egy évtizeddel később 
kiadott Magyarország és Erdély c. albumban Szilágyi Sándor már a fenti, tárgyunk szempontjából lényeges 
kiegészítést hozzáfűzve idézi Gedő cikkét 1854-ben. Vö. Paládi-Kovács A. 1985. 345.

512   Malonyay D. 1909. 39.
513   Kós K. 1972. 196.
514   Kőrispataki gyűjtés.
515   Gazda K. – Haáz S. 1998. 40.
516    Gazda K. 1998. 65. A székelyek ünneplőben c. kötetében közöl egy köpeci rizskásakalapról készült 

vázlatrajzot (Gazda K. – Haáz S. 1998. 40/e ábra). Mint ismeretes, Köpecen az 1940-es években 
rozsból készítettek szalmakalapokat. 

517   Gazda K. 1971. 437.
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települt Hunyadra és csak szalmakalapokkal foglalkozott. Főként a jákótelkiektől vásá-

rolt kész fonatokat, de műhelyében, mint mondja, külföldről érkező rizsszalmát is fel-

dolgozott.518

Malonyay székelyföldi kötetében kevés teret szentel a témának, annál több spon-

tán hétköznapi jeleneteket, életképeket rögzítő fotográfiai ábrázolás bizonyítja.519 Egyér-

telmű illusztrációi ellenére azt hangsúlyozza, hogy a férfiak „szalmakalapot nem igen visel-

nek”.520

A Kis-Homoród völgyi lővétei székely leányok széles karimájú bétai kalapot tesznek 

fejükbe, amit az udvarhelyi piacokon szerezhettek be. Haáz Rezső 1920-as évekbeli gyűjtései 

szerint a lővéteiek azelőtt bözödi kalapot hordta, melynek magas, hengeres teteje volt, oldala 

ujjnyi vastag szalmazsinór (koszorú fonat) sujtással volt cifrázva.521

Kalotaszegen, megfigyelései szerint, „csurgóra gyűrt”, azaz lefelé hajló szélű szalmakala-

pot hordott a földműves férfi, amelyet ünnepnapokon tarka selyempántlikával, Mákón tenyér-

nyi széles lelógó szalaggal díszített.522 A kötet ábrái szerint a templomi viseletnek is része a 

szalmakalap. És része a női vasárnapi (templomi) öltözetnek is, amelyet a Néprajzi Múzeum 

fotótárának archív felvétele is bizonyít. 

518   Faragó J. 1977. 104.
519    A székelyföldi, a csángó és a torockói magyar nép művészete c. kötetben: Homoródalmás (38. o.), Oroszhegy 

(45.), Képolnás–Oláhfalu (169.) és A kalotaszegi magyar nép művészete c. kötet számos felvétele (fotó után 
készült metszet) is bizonyítja. Malonyay D. 1909.

520   Malonyay D. 1909. 42.
521    Haáz F. R. 1929. 448. Minden bizonnyal régebbi típus. A leírás tökéletesen megegyezik Orbán Balázs 

Máréfalván, 1865-ben készített felvételén látható szalmakalappal. A dúsan díszített, széles, hengeres tetejű 
típusról ezt az egyetlen képi ábrázolást ismerem. Ld. Zepeczaner J. 2001.

522   Malonyay  D. 1907. 52.

Marosszéki 
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Kolozsvár közvetlen közelében fekszik Györgyfalva, mely település a kalotaszegi saját-

ságokat mutató, sok tekintetben még is önállóan fejlődő viseletkultúrájáról híres. Részletes le-

írást közöl róla Pap Jánosssy Magda 1971- ben. A fejfedőket tárgyalva megerősíti a viselet 

társadalmi szerepére vonatkozó hangsúlyos adalékokat, melyek szerint már a pár hónapos fiú-

gyermekek fejébe is sapkát adnak, három-négy éves korában pedig nyárára már szalmakalapot 

vesznek neki, „kerek szélű, durva anyagból, úgynevezett leginkalapot”. Konfirmáció után ugyan-

ezt a fejfedőt használják, amely már világosabb, finomabb szalmából készül. Ősszel széles szegő 

szalagos legín szőrkalapra cserélik, télen kucsmát hordanak. A felnőtt férfiak szintén, de külön 

megjegyzi a gyűjtő, hogy a módosabb emberek „a nagy gazdák” magas tetejű szalmakalapot vi-

selnek, amelyet szalmából font, hátul egymást keresztező pánt díszít.523 A fejfedő, a szalmakalap 

tehát itt is lehet a vagyonosság kifejezője, ahogy Székelyföldön a szintén magas fejrésszel, széles 

karimával bíró gazdaköri kalap a század közepe táján. Nem csak a magas fejrész, de a karima 

erőteljesebb, szélesebb volta is módosabb emberre vall, „ezt már jól tudják a kalapos mesterek 

Kolzsvárt”, eszerint készítik a szőrkalapokat is.524 A karima nagyságára ugyanúgy gondot fordí-

tanak a szalmakalap készítők. Az első világháború alatt szűnt meg Györgyfalván a világos szal-

mából készült kicsi, kerekszélű szalmakalapok viselése, amit aztán a városias küllemű szőrkala-

pok formáját követő szalmakalap váltott fel.525

A nyári fejfedő Kalotaszegen még a 20. század végén is fontos része a viseletnek. Ahogy 

a Mezőségben is. E táj ünnepi, csüngő szalagos, virágdíszes szalmakalapját csak kevesen  

523   Papp Jánossy M. 1971. 547.
524    Papp Jánossy M. 1971. 547. A szöveghez a sapkák és kalapok régi és újabb formáihoz rajzos ábrát is közöl 

a szerző.
525   Papp Jánossy M. 1971. 547. A 

Kőrösfői asszonyok, 
'buggyos' kalapban, 
Kalotaszeg. (Kőnig 
Gy. felv., 1905 – 
Néprajzi Múzeum 
Fotótára)
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örökítik meg.526 Magyarszováton, Mezőkeszün a magas tetejű, kissé lefelé álló karimájú válto-

zatát használják a század első felében. Kós Károly a belső Mezőség román és magyar viseleté-

nek tanulmányozása közben leírja, hogy mindkét nép egyaránt hordja a szalmakalapot (rom. 

Colop de paie), amelyet a gyékényből font nádkalappal is helyettesítenek az 1940-es évektől,527 a 

románok pedig kifejezetten a barna szalagos változatot részesítik előnyben.528 A nők számára a 

marosszéki Jobbágytelke és Hodos kalapkötő szállították a széles karimájú szalmakalapokat, 

melyeket a lányok maguk díszítettek piros szalagokkal. 1940 után a vidék közepén húzódó 

országhatár miatt sokfelé nem jutott el a marosszéki kalap, ezért aztán több helyen is megtanul-

ták a szalmakalap készítést.529 A Mezőség nyugati peremén fekvő Kolozs lakosai a kolozsvári 

vásáron „székelytől” vett szalmakalapokat hordtak.530 Ekkortól vált általánossá a széki nyári vi-

selet részeként a sűrűn összevarrt, keskeny, lefelé hajló karimájú, csipkefonattal díszített szal-

makalap. Vagy maguknak varrták, vagy ügyesebb kezű specialistákkal készíttették. Az 

Udvarhelyszékiek ide is elhordták termékeiket, mert mint mondták, a „szíkiek igényesek a kalap-

ra”. Csak vékony fonatból, egészen világos szalmából (alakor szalmából), sűrűn összevarrt kala-

pot vásároltak. Mindössze egy-két szalmakalapos szolgálta ki igényeiket. A széki elszigetelt  

526   Tőkés B. 1938. 194.
527    Kós Károly a mezőségi, mezőfelei gyékénymunkák teljes jegyzékét összeállította az Erdéyli Néprajzi 

Múzeum számára. A közel húszféle gyékénytárgy között szerepel a kalap is, helyi nevén nádkalap, 
amelynek a nagysármásiak voltak a kezdeményezői 1941-től, amikor a frissen megvont országhatár miatt 
a dél-erdélyiek már nem jutottak hozzá a székelyföldi és kalotaszegi szalmakalaphoz. A készítés gyakorlata 
aztán hamar továbbterjedt a többi mezőségi községbe is. Kós K. 2000. 266. A ritka kötésű, szellős 
nádkalap a piacon azóta is konkurrál a szalmakalappal. A mezőfelei árusok eljárnak gyékényportékáikkal 
az udvarhelyi piacra a kedi napokon.

528   Kós K. 2000. 203.
529   Kós K. 2000. 205.
530   Kós K. 2000. 219.
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típusú forma, Mezőségben is csak itt jellemző. Mezőség más közösségeiben ennek variánsai fi-

gyelhetők meg.

A kevés írott forrás mellett érdemes a szalmakalap viseletére vonatkozó 1860 és 1945 

között készült hazai képi ábrázolásokból megemlíteni néhányat. Ezek közül Orbán Balázs 

fényképeire kell itt elsők között felhívnom a figyelmet, melyek, mint ezüst alapú fotográfiák 

csak a nyomdai technika fejlődésével, jóval monográfiájának megjelenése után láthattak erede-

tileg rögzített változatban napvilágot.531 A Székelyföld leírása illusztrációi beállított, vagy műter-

mi fotók után készített metszetek, amelybe gyakran több információt sűrítettek, mint amennyit 

a fényképezőgép valójában megörökített, vagy egy képen több eredeti fényképfelvétel összeil-

lesztése látható. Ilyen montázs az udvarhelyszéki népviselet illusztrációja, amelyről Orbán Ba-

lázs Oláhfalu leírásakor emlékezik meg.532 Mellőzi ugyan a fejviselet szöveges magyarázatát, az 

összesen nyolc fotográfiai expozíciót fölhasználó metszeten két székely asszony fején is szalma-

kalap van.533 A nyári fejviseletet ábrázoló munkafotók címe: „Zöldség áruló nők” és „Városból 

hazamenő székelyek nyárba”. Az eredeti kópiák 1865-ben készültek Székelylengyelfalván, 

Hodgyán és egy, a metszethez fel nem használt fotó Máréfalván.534

A Deér József szerkesztette Erdély kötet gyönyörködtető ábrázolásai olajnyomatokon, 

fényképeken mutatják különböző vidékek viseletét. Aba-Novák Vilmos Csíkszeredai vásár című 

531   Vö.: Zepeczaner J. 2001.
532   Orbán B. 1868–1873. I. 71.
533   Erdélyi L. 1971. 70.
534    A Marosvásárhelyi levéltárban megtalált eredeti felvételeket legutóbb a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 

Múzeum adta ki. Zepeczaner J. 2001.

Széki (’Szíki’) 
kalap
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olajfestményén a szalmakalapok sűrűn 

bukkannak fel a sokadalomból, hogy egyér-

telműen árulkodik a korszak típusairól: a 

Székelyföldön régiesnek titulált gazdaköri 

kalapos férfiak oldalán nagy, kendő nélkül, 

vagy kendő feletti széles karimájú szalma-

kalapot viselő asszonyok mutatkoznak szép 

számmal.535

Kászoni székelyeink a 19–20. szá-

zad fordulóján szívesen lecserélték szőrka-

lapjukat a bogmentes nyárfa forgácsából ké-

szült kalapra, s csak az 1950-es évek végétől 

tértek át a tartósabb és könnyebb 

udvarhelyszéki szalmakalapra.536 

535   Deér. J. 1940. oldsz. nélk.
536   Kós K. – Szentimrei J. – Nagy J. 1972. 244.

Hodgyai nők (Orbán Balázs felv. 1865)

Székelylengyelfalvi pár (Orbán Balázs felv., 1865)
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Fontosabb szerepet, mint már említettem, a férfiak viseletében Kalotaszegen és a mező-

ségi Széken kapott, ott is csak a 19. század végétől erősödik funkciójában, így érdemes a szak-

irodalmi följegyzések közül Székre vonatkozóan kiemelnünk néhányat. 

Szabó T. Attila egyik forrásismertetője szerint a széki ember öltözetéhez korábban a 

süveg, vagy nagy karimájú posztókalap tartozott, amelyet a vasárnapi összejöveteleknél, vagy 

ünnepi alkalmakon dúsan felbokrétáznak.537

„A vőlegínyek azok hóstáti kalapba mennek, s a bokrétát szőrkalapba varrják bele, ami 

posztóbúl van.”

Közismert, hogy a mai széki férfi öltözéktárából nem hiányozhat a tömötten varrt, kes-

keny, a kalapfővel szinte egyben álló, lehajló karimájú szalmakalap.

„ A szíkiek nem vettík a parasztkalapot, csak ezt a szíkit. Csak kicsi, keskeny a fonása, sok szalma 

kell hozzá. Más helyen nem csinálták. A rígi legínyek tettek bele muskátét, elől a szalmakalapba, 

s rozmaringat. … Kalapcsálló Botos Márton varrta, s most Sallai András.”538

537   Szabó T. A. 1980. 397.
538   Széki gyűjtés.

Máréfalvi asszony (Orbán Balázs felvétele, 1865)



– 197 –

Kresz Mária említi Nyárszó gyermekviselete kapcsán, hogy már a járni tudó 

gyermek fejére sapkát, vagy kalapot nyomtak, mert kalotaszegi felfogás szerint férfi em-

bernek nem illik fedetlen fővel járni, csak templomban és étkezéskor veheti le a kalap-

ját.539 Nyáron a fiúk rendszerint szalmakalapot viseltek, a férfikalap kicsinyített mását 

még az 1950-es évek végén is, de ezt egy 1915-ben készült családi fotó is megerősíti a 

tanulmányban. Zöld posztó vadászkalapja a legtöbb gyermeknek volt, ez a forma cseré-

lődött később szalmára. A nagyobb fiúk szalmakalapja a városi kalapra emlékeztet, s 

mint mondja, már a kislányok is kapnak 20-30 cm széles szalmakalapot, amit a mezőn 

adnak a gyerekre.540

A Magyarság tárgyi néprajza első kötetében Győrffy István röviden szól a szalmaka-

lap-viseletről, mellyel, mint mondja, főleg az Alföldön és Erdélyben találkozhatunk. Ugyanitt 

megjegyzi, hogy a szalmakalapok formái nagyjából a nemezkalapokkal egyeznek.541 Közli két 

kalotaszegi férfi kalaptípus ábráját. A régi, szélesebb, kissé lefelé hajló karimájú, csonkakúp 

fejrésszel bíró forma. A szalagos bokrétás „újabb” meglepő hasonlóságot mutat a háziiparosok 

által a legutóbbi időkben készített osan, román kalappal. Bizonyára az egymás mellett élés köl-

csönhatásából keletkezett ez a ma is használatos forma.542 

Szintén Győrffy foglalkozott egy tanulmányában a Fekete-körösvölgyi magyarság 

(Tárkány, Nyékerfalva, Belényesújlak, Remete, Fenes, Gyanta) szalmakalap viseletével, ahol a 

kalotaszegihez hasonlóan, rendszerint csurgóra álló, nagy szélű, magasabb tetejű, feketével sze-

gett, fekete pántlikás kalapot hordanak a férfiak.543 

4.1.2. Halványuló és erősödő funkciók

A jelenkor élő szaktudományi alakjai közül Flórián Mária viseletkutatásai alkalmával, 

illetőleg Gazda Klára hasonló területen foglalkozik terjedelmesebben a nyári mezei munka 

elmaradhatatlan férfi-, és női fejviseletével.544

Flórián Mária szerint a szalmakalap sosem lett a fejviselet rangos darabja.545 Becsülete 

ellen szól még a hortobágyi pásztor is, aki sohasem viselt „takarmánkalapot”, csak is nemezföve-

get, mely ellenáll szélnek, víznek egyaránt.546

539   Kresz M. 1957. 103.
540   Kresz M. 1957. 110.
541   Győrffy I. é. n. 400.
542   Győrffy I. é. n. 397. 1163, 1164. ábrák.
543  A nőikalapokról nem tesz említést Győrffy I. 1912.
544   Flórián M. 1997., Gazda K. 1998.
545   Flórián M. 1997. 718.
546   Ecsedi I. 1914. 39–40.
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Az 1960-as évek végén a Magyar Néprajzi Atlasz előmunkálatainak gyűjtőfüzetei is 

arról tanúskodnak, hogy a női fejviseletben a szalmakalap is helyenként jelentős szereppel bír. 

A kérdőívek pontjai bár nem nyújtottak lehetőséget a bővebb válaszadásra, adatai ma is tanul-

ságosak számunkra, tekintve a körülményt, hogy a megjelenő atlaszban ezek az eredmények 

végül nem kerültek nyomtatásba. A legtöbb erdélyi gyűjtőponton egyöntetűen viseltek nők is 

szalmakalapot a mezei munkához, s több adatközlő szerint a századfordulón éppoly meghatá-

rozó volt használata. A gyűjtőfüzetek őrizte adatokból érdemes közzétenni a leghasznosabba-

kat: a kalotaszegi Magyarvalkón, Magyarvistán általános viselet, ahogy a homoród-menti 

Bágyon, az erdővidéki Vargyason, a háromszéki Kovásznán vagy Csíkmenaságon és 

Csíkszentdomokoson, illetve a sóvidéki Atyhán, a Kis-Küküllő vidéki Nagykenden, 

Magyarpéterfalván is. Magyarózdon hozzáfűzik még az általános viselethez, hogy régen nagy 

karimájú, kupola alakú volt, szalmazsinórral (koszorú fonat) díszítették, ezért „kolbászos ka-

lapnak” is mondták. A mezőségi Széken „asszankalapnak” nevezik, ahogy már korábban is em-

lítettem, és Désen is előszeretettel használják a kendőn fölül. A kövendi szalmakalapokat 

Tordán készítették. A Beszterce–Naszód megyei Zselyk községben az igen széles karimájú 

kalapra fekete szalagot kötnek az idősebbek. A marosszéki Hodos szalmakalapos falu, ahol 

aratáskor mindenki fölteszi.547

Gazda Klára a székelyföldi kalapviseletet tanulmányozva áttekinti az általam is meg-

említett szakirodalmi forrásokat, majd leszögezi, a szalmakalapos falvakban, – ő a marosszéki 

547    MTA Néprajzi Kutatóintézet Adattára (Néprajz Atlasz Gyűjtemény) A gyűjtőfüzetek mellékleteként több 
fotóval is találkozhatunk, amelyek még többet mondanak a szalmakalapok viseletéről. Az udvarhelyszéki 
Kisgalambfalván készült felvételen például jól látható a régies formát idéző kajlakalap, amelyet az asszony 
kendő fölött visel, szélein csipke díszítéssel.

Szénamunka
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Hodost és Jobbágytelkét hozza példának – létezett hétköznapi és ünnepi változata.548 Ez a 

kettősség az udvarhelyszéki falvakban éppúgy megfigyelhető.

Általánosan elmondható, hogy a 20. század közepére a posztókalap szinte teljesen 

eltűnt, helyét a szalmakalap fokozatosan vette át. Az átmenet időszakában mindkét változat 

fölváltva élt a nyári fejviselet részeként.

Nyáron, viseltesebb szalmakalapot tesznek a férfiak, amikor munkába indulnak, vagy 

hétköznap a „falu között” járnak, a templomi, ünnepi alkalmakra pedig újabbat, szebbet. Télen 

548   Gazda K. 1998. 115.

Bétai idős 
pár viseltes 
szalmakalapban, a 
kapálás szünetében 
(2002)

Mezőn dolgozó etédiek szalmakalapban (2002)
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báránybőr sapkát hordanak.549 Egy régi mondás úgy tartja: „aki télen szalmakalapot visel, attól ne 

kérj tanácsot!” A nők mezei munkához veszik fel, vagy az utcára is erős napsütésben.550 

A háziiparilag készített szalmakalapok előállításának munkafolyamatára koncentráló 

20. századi néprajzi leírások az aktuálisan készített kalaptípusok felsorolásán túl viszonylag 

keveset foglalkoztak e viselet szokásaival, társadalmi vonatkozásaival. Mivel a szalmakalap 

újonnan az ünnepi, de többnyire inkább a munkaöltözet része, a legtöbb tájon, korántsem 

tulajdonítható akkora jelentőség e kiegészítő viseletdarabnak, mint amennyire meghatározó 

549    A népművészet kutatók munkája nyomán ismert, hogy a Szilágyságban is hasonló kettősség mutatkozik a 
férfi fejrevalóknál: télen báránybőr kusmát, vagy sapkát, nyáron szalmakalapot hordanak. A Szilágy-mente 
községeinek kalapszükségletét a környék háziiparosai szolgálták ki. A szalmakalapra a szilágyságiak piros, 
zöld, kék selyem pántlikát kötöttek. Kós K. – Szentimrei J. – Nagy J. 1974. 184–185.

550    Érdekes, hogy Széken is csak a mezei munkához viselik a nők a szalmakalapot, de ők a falun belül nem 
mutatkoznak vele. Csak akkor teszik föl, amikor már elhagyták a falu utolsó házait, s így tesznek munka 
végeztével: ha belépnek a lakott területre, azonnal leveszik. (Széki gyűjtés alapján.) 

Nagykendi (Kis-
Küküllő m.) férfiak 
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volt egykoron az életfordulók szokásai-

nak, rítusainak fejviselete. Bizonyára en-

nek tudható be a meglehetősen szűkszavú 

szakirodalmi említés.  

A második világháború előtti gazda-

sági-társadalmi berendezkedés megengedte, 

hogy szalmakalappal is kifejezzék a közös-

ség társadalmi rétegződését. A tekintélyes 

gazdaköri kalapot, ahogy neve is jelzi, a jobb 

módú gazdák viselték. Ők a szegényebbek-

kel ellentétben a szélesebb karimájú gurtni-

sat (koszorú díszítésest) vásárolták. 

Mások ennek a díszítetlen változatát 

hordták, illetőleg a recével, vagy szalaggal dí-

szített alacsonyabb tetejű, keskenyebb kari-

májú férfikalapot.551 Idővel ez a megkülönböztetés érvényét vesztette, s ezzel együtt végleg el-

tűnt a nagy szélű, magas tetejű, legeredetibb gurtnis gazdaköri kalap is.

551   Erről a különbségről Molnár István is megemlékezik az 1970-es években. Molnár I. 1976. 94.

Férfiak munkaöltözete és fejviselete (2002)
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A régebbi típusok közül, mint ahogy azt a korábbiakban is jeleztem, már csak emléke-

zetben él a hasonló társadalmi státuszt kifejező női rizskása kalap, melyet a nagygazda asszo-

nyok különösen kedveltek, s a szélesebb rétegek is csak vasár- és ünnepnapokon hordtak.552

Csak a recens emlékezet idézi föl a kisasszonkalapot, amely típus Dicsőszentmártonban 

és környékén kedveltek leginkább a magyar asszonyok.

„Lehajlós volt kétfelől, bukkos kalap. S föl vót díszítve olyan vékony-vékony cifraságokkal: 

buggyokat is tettek a szélire.”

552    A történelmi szászföld magyarok lakta Nagymoha falujában pár évtizede szintén emlegették a rizskása 
kalapot. Az asszonyok a dobóiaktól vették a nyári fejfedőt: „amikor jányok vótunk, lehajtottuk, osztán 
szépen feldíszítettük szalagokkal”. Gazda József gyűjtése. Gazda J. 1993. 292. A följegyzés tovább erősíti 
a nézetemet, miszerint a rizskása kalap feltehetően egy, a polgári öltözetkultúrából átvett, gyári fejfedőt 
követi formailag, amelyet aztán a székelyföldi háziiparosok kajlakalap néven hoztak forgalomba. Ma is úgy 
tartják a készítők, ez a legrégebbi női kalaptípus.

Szántás 
Bözödújfalu 
határában, a férfi 
széles karimájú 
’gazdaköri’ 
kalapban (Erdélyi 
Z. felv., 1961 – 
Néprajzi Múzeum 
Fotótára)
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A kalap ma már nem árulkodik társadalmi státuszról. Funkcionalitásában tehetők leg-

inkább különbségek, mint már említettem, egyszerre lehet hétköznapi és ünnepi, templomi 

viselet.

A szalagdíszítés a női kalapon kort jelez: a megfelelő színek gondos megválasztására ma 

már csak az idősebbek figyelnek. Ők a maguk varrta, vagy az iparosoktól vásárolt kalapra sötét 

szalagot kötnek, ami adott esetben egy elhasznált ruhadarab is lehet. A kalapra kötött fekete 

szalag a gyászt is kifejezheti, megözvegyült asszonyok nem ritkán jelzik így megváltozott csalá-

di állapotukat. 

Női ’rigó’ kalapok, 
a használója által 
szalagozva
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„Ha valaki gyászol, fekete szalagot tesz a kalapjára, a fiatal is.” 

Kós Károly írja, hogy a Nyárád-mentén az idős asszonyoknak lilára festett szalmából 

készített kalapokat is vittek vásárokba.553

 A fiatalabb asszonyok, leányok világosabb szalaggal kerítik körül a kalapfőt, a kisleá-

nyoknak színes, tarka szalag jár, de kalapjuk már lehet eleve festett szalmától díszes. A fiúgyer-

mekek nagyon sok helyen a vadász kalapot viselik: Moldvában például ugyanennek a nemez 

553   Kós K. 1976. 364.

Női kalapok, a 
használója által 
szalagozva
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változatát, míg Udvarhelyszéken a szalmából varrottat. Kalotaszegen és a Mezőségben a felnőtt 

férfikalapok kicsinyített mását teszik a fiúgyermekek fejébe.

A vizsgált területeken már nem emlékeznek olyan szokásokra, amely a Nyárád-menti 

Jobbágytelkén egészen a közlemúltig élt: az aratótánc hagyományos alkalmával, amelyet ara-

tás előtti vasárnapon tartottak, a leány a kiszemelt legénynek a legfinomabb minőségű vé-

kony (halánk) szalmából készült szalmazsinórral díszített kalapot ajándékozott.554

Házasulandóknál is él a rítus, ahol az ajándék tárgyát menyasszonykalapnak nevezik.  

A messze földön híres széles, lapos tetejű kalap kivitele igen ritka és sajátos, eltér a hagyomá-

nyos férfikalaptól: készítője rendkívül vékony szalmát használ erre a célra, amelyet egészen 

sűrűn, tömötten varr össze. 

Az előbbi példák is mutatják, főként az idősebb generációk emlékeznek a kalap vise-

léséhez fűződő szokásokra, a használat megkülönböztetett alkalmaira, rangot és kort kifeje-

ző módokra. 

Az asszonyok számára a szalmakalap a mezei munkához nélkülözhetetlen fejviselet. 

Eső ellen, enyhet adó árnyék gyanánt használják. Ugyanez a férfiakról is elmondható. A ka-

lapkészítők jól tudják, 

„általában a kapálási szezonra veszik a kalapot. Amikor a kapálás lejár, akkor azt szoktuk 

mondani, hogy a kalapszezonnal vége, az pedig már június vége felé, július elején lejár. Már 

szénacsinálásra a nők nagyon fukarok, s nem vesznek új kalapot.”

554   Gazda K. 1998. 115.

Jobbágytelki 
’menyasszonykalap’
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A fejkendőt viselő korosabb asszonyok gyakran a „kendő fölé” teszik föl a szalmakala-

pot. A női kalapok mindegyike, a kis méretű kalapfő miatt, csak a fejtetőn hordható. Áll alatt 

vékony zsinórral, szalaggal kötik meg, hogy ne fújja le a szél.

Idénykalapjukat ma nem vásárokban, piacokon szerzik be, hanem megvarrják maguk, 

kézzel, legtöbben pedig elviszik iparosokhoz az általuk készített fonatot, hogy abból varrja-

nak kalapot. A varrásért is fonattal fizetnek. Nem igénylik a préselt kalapot, mert azért külön 

fizetség járna.

A fiatalabb generáció ritkábban használja már a szalmakalapot, „inkább hajadon fej-

jel járnak, minthogy kalapot tegyenek. Ha a mezőre elmegy, akkor felteszi, de a falu között 

szégyellik már”

Mezőn dolgozó 
asszony, 
kend[ fölé tett, 
szalaggal díszített 
szalmakalapban 
(2002)
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A szalmakalap-viselet jellemzői évszakok és alkalmak szerint 1996-ban, és egy évtizeddel később –  

Kőrispataki megfigyelések alapján. ( Jelek: ’+’ = visel; ’–’ = nem visel; ’(+)’ = ritkán visel)

A szalmakalap viseletének helyét, idejét, évszakonkénti megoszlását a fenti táblázat mu-

tatja, amely érzékelteti a legutóbbi tíz évben bekövetkező változásokat is. Ebből leolvasható, 

hogy leginkább a férfiakra jellemző az általános nyári szalmakalap-viselet és az is megmutatko-

zik, hogy, ma már csak az idősebb asszonyok viselik és csak is a mezei munkához. A nők egyál-

talán nem használják ünnepi alkalmakkor. Megjegyzendő, hogy mesterségesen indukált módon 

a kőrispataki asszonyok a turisták és a média kedvéért a Szalmakalap Múzeum és alapítói által 

szervezett ünnepeken reprezentatív jelleggel hordanak új, még alig viselt szalmakalapokat.  

A tradicionálistól eltérő, változó tartalmakat nyerő szokásokat e táblázat nem kívánja érzékel-

tetni.

Tavasz Nyár Ősz Tél

Hétköz-
nap/

munka

Ünnep-
nap

Hétköz-
nap/

munka

Ünnep-
nap

Hétköz-
nap/

munka

Ünnep-
nap

1996–2006 1996–2006 1996–2006 1996–2006 1996–2006 1996–2006

Fiúgyermek – – – – (+) – – – – – – – –

Leánygyermek – – – – (+) – (+) – – – – – –

Legény + (+) (+) – + (+) (+) – + (+) (+) – –

Leány (+) – – – (+) – – – + – – – –

Férfi + + (+) (+) + + (+) (+) + + (+) (+) –

Asszony + (+) – – + (+) – – (+) (+) – – –

Idős férfi + + + + + + + + + + + + –

Idős asszony + + – – + + – – + + – – –

Munkában 
megpihenő idős 
férfi Vágásban 
(2006)
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A gyermekek szalmakalapjai – a tömegcikkek hatására, a simléderes sapkák térhódítás-

ára – napjainkra szinte teljesen eltűntek. 

Idős asszony szalmakalapban fejkendő nélkül 
(Vágás, 2005)

Idős férfi ’paraszt’ kalapban (Kőrispatak, 2001)
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A viselet halványuló volta minden bizonnyal összefügg a hagyományos társadalmi rend 

felbomlásával, a változó életmóddal és az idő metszetében figyelve illékony életformákkal, eltű-

nőben lévő munkamódokkal. Az egyre visszaszoruló földművelés, a „mezei munka” jelentőségé-

nek csökkenése magával vonja a szalmakalap viseletének gyérülő alkalmait.

Idős férfi ’vadász’ kalapban (Kőrispatak, 2002)

Férfi, szalagos kalapban (Kőrispatak, 2007)



– 210 –

A hagyományos viselet eltűnése, a tömegtermékek térhódítása nem kímélte a kalapké-

szítő háziipart. Fennmaradását a csekély helyi igények és a vásározás lehetőségei teszik lehetővé, 

az utóbbi időkre ebben a turizmus térhódítása is közrejátszik. 

A gazdasági-társadalmi alakulások a falvak világában végletekig különböző életmódo-

kat, a hagyományosat megtartani akaró és a modern fogyasztói társadalmi értékrenddel azono-

sulni vágyó magatartásmódokat, kulturális modelleket tartanak egymás mellett, egy közössé-

gen belül.

Ezek a különböző értékrendek, a társadalmi, kulturális környezet meghatározói alakít-

ják a hagyományos kézműipar tárgy- és formavilágát.

Idős férfiak ünnepi 
fejviselete



– 211 –

4.2. Az értékesítés módjai, alkalmai

A kalapkészítő iparosok szerint a kalap érétkesítés ideje április végétől augusztus elejéig tart. 

„Április 15., május 1. körül kezdődik, amikor már a vetés lejár. Mikor a kpálás kezdődik, az 

előtt. Az idő is számít. Előfordult, hogy márciusban olyan meleg vót, hogy kénytelenek vótunk 

piacra menni.”

Régi tapasztalat, hogy a szalmakalap akkor kelendő, ha nagy nyári melegek vannak. 

Esős, hűvös nyári hónapokban veszteségesre is fordulhat az egész évi termelés.

Férfiak 
szalmakalapban 
a mezőről 
hazafelé tartanak 
(Kőrispatak, 
2007)

Munkából hazafelé 
tartó házaspár 
(Kőrispatak, 
2002)



– 212 –

A kalap előállításának ideje az „őszi munkák, a disznóvágás, s az ünnepek lejárta után” 

kezdődött. A kalaposság virágkorában (1950-1980-as évek), ilyenkor reggeltől estig csattogtak 

a varrógépek a háziiparosok műhelyében. Az ekkor készült portékát kora tavasztól kezdték 

piacokra, vásárokba hordani, „ahogy az idő engedte”. 

Az önálló vállalkozást űző háziiparosok egy része maga vállalta a szalmakalapok érté-

kesítését, míg sokan inkább a helybe érkező kereskedőknek, viszonteladóknak adta át az előre 

megrendelt árumennyiséget. 

A tradicionális szalmakalap-készítésben az eladás ideje csak egy-két kora tavaszi alka-

lomra korlátozódott, a családi szükségletek kielégítésére.

„Tették a kalapokat egymásba, s mentek át a hegyeken a családanyák, ahol vót hét, tíz gyer-

mek. S árulták: kukoricalisztet s más lisztet kaptak érte, s a családnak élelmet.”

Egy idős dobói asszony még fiatal leány volt az 1946-os nagy szárazság idején. Így idézi 

föl az ínséges évet:

„kalappal mentek el sokan gabonáér, hogy legyen mit önni a gyermekeknek. Annyi vizünk 

nem vót, hogy a rántást föleresszük” 

A szűkös 1940-es évek végi esztendőkben hiába adták el jó áron a szalmakalapokat, a 

megkeresett pénzből szinte semmit sem tudtak vásárolni.

„Amikor nem lehetett semmit se kapni, tizennyolc asszonkalapot adtam egy abroszér, s ör-

vendtem, mer hát leán vótam. Még mással varrattam vót a kalapot, mer én nem tudtam 

varrni, csak megkötöttem a recét. Amikor én azt az abroszt eléveszem, örökké eszembe jut.”

A kereskedés révén előbb csak a lakóhelyhez közeli településekkel, vásáros vidékekkel 

kerültek szorosabb kapcsolatba. Gyalog, szekérrel, kerékpárral járták a 20-30 km-en belüli kör-

zeteket piacait, „a kisebb kalaposok házolni mentek”.  Parajdra, Korondra, Makfalvára, Kibédre a 

„hegyen átal” el lehetett jutni gyalog Kőrispatakról. Egyszerre legalább ötven szalmakalapot 

tudtak ily módon piacra vinni. 

„Egy zsákba beléfért ötven férfikalap is, 52-estől fölfele szám szerint raktuk. A női kalap az 

nagy helyt fog, azt föl kellett tenni a csomagba (ti.: csomagszállító  vasúti kocsira).”
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Szekérrel a keddi székelyudvarhelyi piacra, de Makfalvára s egészen Parajdig is eljár-

tak a kőrispatakiak,: „vót két csitkóm, szekérrel vittük a kalapot, nem vót autóbuszjárás akkor”. 

Udvarhelyen inkább Béta, Dobó, Vágás falvak kalaposaira számíthattak a vevők. Székely-

udvarhelyelyen szerezte be az udvarhelyszékiek nagy része az idénykalapot, illetőleg 

Székelykeresztúron. Segesvár piacára a bözödiek jutottak el elsősorban.  

Korond a kőrispatakiak, bözödiek számára könnyen elérhető vásáros hely. Rend-

szeresen jártak ide szalmakalapokkal a nyári szezonban. Az évenként négy nagyvásárból 

a „fűhúzó” (május 10-13.) és az „eperérési” ( július 1–4.) kedvelt árusítási alkalmak voltak. 

Vevők jöttek a Sóvidékről, a Nyikó-mentéről, a Gagy vize mellől, Zetelaka környékéről, a 

Kis-Küküllő mentéről, a Homoródok völgyéből, Zetelaka, Máréfalva felől és Udvarhely-

ről is.555 A kirakóvásárban a bazárosok sorában elmaradhatatlanok voltak a „kőrispataki, 

bözödi, bözödújfalusi szalmakalapos asszonyok, akik a nőknek, gyermekeknek a kézzel 

font szalmakalapokat hozták. A gyermekeknek a tarka fonásúak tetszettek a legjob-

ban.”556

Ha kerékpárhoz juthatott az iparos, az kiváló szállítóeszköznek számított. Kerékpárral 

Siklódra, Korondra is el lehetett jutni. 

555   István L. 1981. 121.
556   István L. 1981. 125.

Kalapot árusító 
asszonyok 
Székelyudvarhely 
főterén, 1910 
Körül (Néprajzi 
Múzeum Fotótára)
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„Fölszereltem hátulra egy csomagtartót, arra föltettem egy jó zsák kalapot, felfért hátra het-

venöt. S akkor a hátizsákba vótak az apróságok a hátamon. Még a kormányon is vittem, el 

tudtam vinni még százat is! S örvendtem, hogy nem megyek gyalog, s haza is lehetett jőni, 

nem kellett a buszra várni.” 

Recens emlékezésekben fölidéződik, hogy Kőrispatakról például Nyárádszereda piaca 

egy nap, egy éjjel járható volt. Bár ez főként a marosszéki, Nyárád-menti kalaposok vásáros 

helye. Kós Károly érzékletesen festi meg a Nyárádszeredai nagyvásárok színes forgatagát, ahol 

a vidék, vásározó körzet kismesterségei, háziipara oly sokszínűen jelenik meg. Mint írja Job-

bágytelkéről, Hodosról, Ravából jött árusok szalmakalappal árasztották el a piacot.557 

Kőrispatak, Bözöd kalapárusainak a legközelebb elérhető vasúti összeköttetést 

Erdőszentgyörgy jelentette. Addig a kalapokat, zsákokba rakva, gyalog vitték a vasútállomásra.

„Éjjel le Szengyörgyre, a vonat hajnalba indult, ment le Dicsőbe (t.i.: Dicsőszentmárton).  

S másik éjjel haza, gyalog.”

Híresek voltak a hajdani „dicsői” nagy országos  vásárok, köztük amelyet május 1-én 

tartottak. Ez volt a kalapok első piaca. „Az hatalmas vásár volt, el is ment mind a kalap. A régiek 

számára is Dicsőszentmárton jelentette a legnagyobb vásárt. Összefogtak a kalapkészítők és 

fuvart fogadtak Erdőszentgyörgyig, a vasútállomásig.

„Innen helyből indult szekér. Akkor sok fogat vót, az is megkapta érte a fuvart, amér elment, 

s akkor sokan fölpakoltak.”

Vonattal újabb vásározó körzeteket hódíthattak meg. Az iparosok emlékezete szerint 

ennek a menete a következőképpen alakult.

„Nagyenyedre mentünk, ott csütörtökön vót a piac, de előtte szeredán Gyéres (Aranyosgyéres), 

vagy Tövis, így kezdtük. Küküllővárt hétfőn, ott már szászok is vótak, kellett vinni szászos kala-

pot, a gombát, még Bonyhára is. Blázs (Balázsfalva) után, ha átalmegyünk a Maroson, Tövis jött. 

Tövisen kellett a romános rigó, meg a gomba is. Sokfelé kellett pakoljunk, a nép igénye szerint.” 

Kőrispatak vásáros helyei a közlekedési lehetőségek változásával bővültek. Olyan távo-

labbi vidékeket kezdtek járni, ahol szintén nagy igény mutatkozott a kalapra, ugyanakkor  

557   Kós K. 1976. 365.
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kevesebb készítő fordult meg, mint az említett piacokon, vásárokban. A kínálatot az adott hely 

és vonzáskörzetének viseleti szokásaihoz igazították. Szász vidékekre, Szászsebesre, 

Küküllővárra, Hídvégre a női gombakalapot szállították, de ez a típus kelendő volt Szászváros-

on, Gyulafehérváron is. 

Az 1960-as évek közepétől személyautóval egyszerre többszáz kalapot tudtak szállítani. 

A helyismeret bővülésével, a távolság növekedésével az értékesítési körút napokig elhúzódott.  

A kőrispataki Sz.L. az 1960-as évek második felétől, az első gépkocsi megvásárlása után, városról-

városra járta a piacokat, gondosan összekészítve az egyes helyek igényeihez csoportosított szalma-

kalap választékot. Eljutott a románokkal vegyesen lakott vidékekre, Abrudbányáig is. A kalapos 

mesterek szerint a románok szerették, sőt jobban értékelték a Székelyföldön készített szalmaka-

lapokat, az értéke is e szerint változott a többségi román lakosú városok piacán. 

„Csütörtökön volt Enyeden a piac, pénteken Marosújváron, szombaton Tordán, s így sorba 

mentünk, amíg elfogyott az áru…oda már nem mentek olyan sokan kalaposok, mert messze 

volt. De nem számított a távolság.”

„A legelső vásárt L. Aranyosgyéresen szokta megkezdeni, aztán Nagyenyedre, Marosújvárra, 

szombaton Torda s aztán haza. Ez így megy minden héten szerdától szombatig.” 

Így alakultak ki a többgenerációs iparos családok piaci bázishelyei, melyek együtt örök-

lődtek a mesterséggel. Egy-egy család férfitagjai egymást segítve közösen járták az értékesítési 

körutat, mert a piacozás mindig a férfi feladata volt, miközben az asszony otthon pótolta a kész-

letből fogyó portékát. A piacozás – ahova a fiatalabb, cseperedő fiúgyermekek is követhették a 

családfőt – a legjobb alkalmat nyújtotta az ismeretek, a mesterség hagyományozódásának.  

A gyakorlatban a vásározások rendje minden évben, minden szezonban periodikusan 

ismétlődött. Mindez hosszú évek során összegyűjtött tapasztalat, Kialakították a helyi igények-

nek megfelelő árukínálatot, megkeresték az étkezés lehetőségeit. Kapcsolatokat, ismeretséget 

találtak a szállásokhoz. 

„Már húsz éve, hogy minden városban van egy család, ahol alszanak. Mindenhol van egy 

szoba, fizetik  az éjszakai szállást, vendéglőben ebédelnek.” 

Kirajzolódott a vásározásnak egy sajátos útvonala, az áru mozgását kísérő szokásrend-

szer, melyet a mesterséget folytatók örököltek, örökölnek tovább. Az értékesítés tere egy na-

gyobb múltú, két generációs háziiparos családnál, – amilyen például a kőrispataki Szőcs-família 

– állandónak mondható. Kereskedelmi érzékeikről e család messzebb is hallatott magáról:
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„amikor jól ment a kalap, a ’80-as évekbe, s a ’90-es évek közepin, úgy ’93-ig, ő elment egy 

hétre, úgy járta a piacot. A dácsia (’Dacia’) árát kiárulta egy hét alatt, s az hatalmas pénz 

vót. Most nem lehet…”

„Nekem vót olyan vásárom – emlékszik vissza az egyik dobói szalmakalapos – 1995-ben 

Arad mellett, árultam egy millió lejt, az körülbelül egy öt éves autó ára volt akkor.”

Ezekben az években nagyobb lendületet vett a szalmakalapozás. Amikor a háziiparosok 

látták mások sikerét, nekifogtak többen a vállalkozásnak. Volt akinél ez a lendület hamar alább 

fagyott, igazán azok jártak jobban, akik kitartottak a kalapkészítés mellett, megőrizték eszköz-

készletüket és megtartották nehezen kiépített kapcsolatrendszerüket. A ’90-es évek második 

felében huszonhat család fogott neki a kalapvarrásnak, míg mára mindössze hárman maradtak. 

Kőrispatakon és Bözödön is, de a kisebb szalmakalapos településeken is akadnak mindig 

„idénykalaposok”, akik a rövid távú haszon végett egy-egy szezonban foglalkoznak csupán a 

varrással.

„Mindenki abban járt, mikor annyira ment, hogy minél ócsóbban állítsa elé. Gyengébbet csinált, 

csak hogy minél több jöjjön ki abból az anyagból, s a minősége leromlott. Most kezd visszajőni. 

Jobbat csinálunk, hogy tartson, mert csak úgy van piaca, ha reájönnek az emberek…”

A dobói szalmakalaposoknak is vannak bevált helyeik, mint az említett Arad vidéki 

települések, köztük a Maros jobb partján fekvő Soborsin (Săvârşin), ahol „két hónapban csak 

egyszer van vásár, de jönnek sokan be a hegyből az emberek. A május végire kell menni, mer a júli-

usi már későn van kalapnak.” 

Ma Kőrispatakon már csak egy olyan szalmakalapos család létezik, akik az értékesítés-

nek ezt a hagyományosnak tekinthető formáját gyakorolják. Sz. B. családja 1985 óta gyakorolja 

a mesterséget, amit a szakmában nagy múlttal rendelkező rokontól, Sz.L-től tanultak. Tőlük 

ismerték meg a sikeresebb elárusító körzeteket. A megszokott helyeken kívül – mint Gyulafe-

hérvár, Aranyosgyéres, Nagyenyed – a román vidékekre is eljárnak. 

„Április végén, hordozza az időjárás. Ha április jó, akkor már április végén elindulunk. 

Egészen augusztus végéig. Minden vidéknek megvan, melyik kalap megy. Például most, ha 

jó Isten megsegít, vasárnap megyünk be Moldvába, a románsághoz, oda osán kalap kell. 

Három román búcsút szoktunk fogni. Mi régebb Medgyesre jártunk, Segesvárra, s akkor ott 

összeismerkedtünk másokkal, s akkor mondták, hogy itt vannak jó piacok, s így fedeztük fel 

a piacokat.”
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Más a helyzet az újonnan kalapkészítésre vállalkozók esetében, akik nem tudnak, vagy 

a hagyományos tudás hiányában nem képesek ilyen tapasztalatokra szert tenni. Ők főként vi-

szonteladóknak, kereskedőknek dolgoznak. Ma, a nyári szezonban gyakran megjelennek a ka-

lapos falvakban korondi kereskedők, vagy viszonteladók, akik a forgalmas országút széli sátra-

ikban, illetve a közelmúlt újabb turistaobjektumaiban, átutazó vendégek számára állítják ki 

portékáikat. A kalapfelvásárlók köréhez a parajdi sóbánya környéke, illetve a szovátai üdülő-

komplexum kereskedői is csatlakoztak, hogy csak a legközelebbi példákat említsem.

A hagyományos kalapviselettől eltávolodva az értékesítés módjai, helyei is megváltoz-

nak. A székelyföldi szalmakalapok felvásárlói az utóbbi években a hajdan fazekasságáról, ma a 

„második gazdaságáról”, az ajándéktárgy-kereskedelméről elhíresült Korond üzlettel rendelke-

ző lakosai. Közismert, hogy a kereskedésre a legjobb időszakot az 1990-es évek önálló és új 

gazdasági tevékenységekre sarkalló, nyugati mintákat közvetítő, a rendszerváltozást kísérő bi-

zonytalan gazdasági helyzetet hozó időszak kínálta. Nincs ma olyan család Korondon, aki ne 

vállalná valamely módon a legújabb életstratégiát. 

Turistáknak szánt portékáik egy részéért házhoz mennek, de többnyire a keddi udvar-

helyi hetipiacon szerzik meg mai kereskedelmi-iparos nyelven angróba, azaz nagykereskedelmi 

tételben. Kőrispatakon van olyan szalmakalapos, aki csak korondiaknak dolgozik, vásárokba 

egyáltalán nem jár. 

Székelyudvarhely piacán már hajnali öt órakor versengenek a standok előtt a szebb szal-

makalapokért. A piactér hátsó része szinte kizárólag a készítőké, ahol a szalmakalaposokon 

kívül megjelennek itt faragó cigányok, bőrművesek, seprűkészítők, bádogosok is portékáikkal, 

melyek mindegyike ajándéktárgy-kereskedőkre vár. A jó szalmakalaposok áruja legkésőbb  

Kőrispataki 
háziiparos 
műhelyének 
részlete



– 218 –

Szalmakalapok a 
korondi bazársoron 
(2007)
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kilenc-tíz órára mind elkel. Lehetőségem volt az udvarhelyi piacon legszebb portékát készítő 

mesterként ismert dobói szalmakalapost egy ilyen piaci alkalomra elkísérni. A korondi kereske-

dők elsőként válogatták, méregették áruját, míg másfél óra leforgása alatt több mint ötszáz 

szalmakalapot adott el. 

Az utóbbi évek nyári szezonjaiban az ajándéktárgy standokon a legkeresettebb szalma-

kalap a román osan, melyre legfőbb magyarázatot a román migráció ad, ugyan is a sok hazalá-

togató vendégmunkás újabban szinte kötelező emléktárgyként viszi magával második otthoná-

ba a nemzeti szalaggal díszített jelképes fejfedőt. A hagyományos férfi szalmakalap még mindig 

kelendő, a széles karimájú női kalapról ez már kevésbé mondható el. 

Egy férfikalap nagykereskedelmi értéke – forintban és román lejben egyaránt vásárol-

ják a piacon – 500 forint, vagy 7 lej, a női kalapok hasonló árban vannak.558 A széles karimá-

jú préselt női kalapokért többet, 600 forintot, vagy 8, 5 lejt is elkérnek a nagyobb anyagszük-

séglet miatt. A két kategórián belüli típusok értékei között már nincs különbség. A népszerű 

román osan kalap ára 3 lej. 

Kis tételben jóval többe kerülnek a szalmakalapok. Ha vásárokba viszi a készítő, há-

romszorosára tartja, mint a kereskedői ár. Egyéni vásárlók számára a férfi szalmakalap értéke 

21 lej, e körül mozog a női kalap ára is. A megrendelésre készülő, egy teljes véget, azaz negy-

ven méter fonatot is felvevő, igényesen varrt széki kalapért egy magyarországi népművészeti 

vásárban 5000 forintot is elkérnek a székelyföldi szalmakalaposok.559 

558   100 HUF = 1, 41 RON; 1 RON = 70, 87 HUF
559    Ugyanennyiért adja a széki szalmakalapos is Magyarországon a portékáját. Helybelieknek természetesen 

jóval kevesebbért. A magyarországi árakat a nagy távolság miatti többletköltségekhez és a kereslethez 
igazítják. Előszeretettel vásárolnak széki kalapot, de más szalmakalapot is hagyományőrző egyesületek, 
csoportok tagjai, főként táncházasok.

Dobói kalapárus 
és korondi vevői a 
székelyudvarhelyi 
piacon (2007)
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A vásározáskor a kalapok értékét nem csak a bekerülési összeg szabja meg, de az egyéb 

költségek is, mint a benzinár, a szállásköltség, az étkezés kiadásai és a vásárokban fizetendő 

helypénz. Ezért kötnek össze a kalaposok egy út alkalmával több helyszínt, hogy a tetemes 

költségek megtérüljenek. Példaként említi egy dobói szalmakalapos, hogy az elmúlt évben el-

járt a megszokott Arad melletti piacozó helyére, Soborsinba, ahol tíz évvel ezelőtt még nagy 

keletje volt a szalmakalapnak, s ahol árult 300 lej értékű kalapot. Ebből az üzemanyagra 200 lejt 

költött.

„Az semmi, s akkor hol van a köz. Én úgy csinálom, hogy vannak angrósaim Lugoson, Te-

mesváron, Aradon, s egyúttal szállítok nekik”.

A szalmakalaposok szerint a 2007-es évben elég jól ment a kalap, a nagy szárazság és 

meleg végett. Ez a kalap kelendőségének egyik legmeghatározóbb tényezője.
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5. EGYÉB TÁRGYAK SZALMÁBÓL, SZALMAFONATBÓL

A szalmaszálat és a fonatot más tárgyak, háztartási eszközök készítésére is használták és 

használják.  Ahogy a kalapviselet a társadalmi-kulturális változások és a modernizáció függvénye, 

úgy a tárgykultúra más területein is érezteti hatását. A falusi közösségekben egymás mellett léte-

ző, a hagyományosat megtartani akaró és a modern fogyasztói társadalmi értékrenddel azonosul-

ni vágyó értékrendek alakítják és formálják a kézműipar tárgy- és formavilágát. 

Míg az elmúlt fél évszázadban a szalmakalap típusok alig változtak, annál sokszínűbb-

nek mondható a szalmából készült használati és dísztárgyak köre. A nehezen megtermelt alap-

anyag gyengébb minőségű részeit tovább hasznosították. Ami a szép és tartós fonathoz nem 

felelt meg, alkalmas lehetett valamely háztartási cikkhez.

A vastag, vagy durgó szalmából kötött sima-ötös, vagy tizenegyes fonatból puliszkakalapot 

(púszkakalapot) varrnak. Ez valójában egy karima nélküli, a puliszkás lábasra méretezett kalap-

fej. Ebbe helyezik a forró, tűzről levett edényt, hogy meg tudják benne kavarni a puliszkát.  

A táplálkozási szokásokkal összefüggő szalmaedényt mindenhol ismerik, ahol rendszeresen 

fogyasztják ezt az ősi eledelt. A puliszkakalapot a szalmakötéshez értők maguk varrják kézzel. 

Használatát a mellékelt felvétel mutatja.

’Puliszkakalap’
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Valamikor a második világháború utáni években a szalmacipő viselése sem volt ritka, ma 

már a készítés módját is nehezen tudják feleleveníteni. Szalmacipőt csak nők viseltek. Talpa fűz-

fából volt kifaragva, fejrésze fonatból készült, amit a talp szélén körbe szintén fonattal erősítettek 

meg, sarkánál egy pántot kapott. A fejrész az elhasználódás után könnyedén cserélhető volt. 

Elterjedtebb volt a bécsi döntést követő „magyar időkre” (1940–1943) visszavezethető 

szatyorkészítés. Ez a rövid átmeneti, történelmi korszak adott újabb lendületet a vándortanítói 

mozgalmaknak, ekkor szerveződtek újjá a kistermelők, kisiparosok és kereskedők összefogására 

alapozó erdélyi fogyasztási és értékesítési szövetkezetek. A székely nép elismert kézműves kultú-

ráját, azon belül is a falvak háziipari gyakorlatát kívánta erősíteni és a portékáknak megfelelő pia-

cot találni – ez legtöbb háziipar elsődleges problémája volt – az Erdélyrészi Hangya Szövetkezet. 

1940-ben alakult, Marosvásárhely központtal.560 Óriási lerakatot működtetett, ahonnan a 

Küküllők, a Nyikó, a Homoród, az Olt, a Feketeügy, a Körösök, a Hideg-Szamos, a Maros-men-

te, illetve a Bánság és Bihar szövetkezeteit látták el fűszerrel, élelmiszerrel, mezőgazdasági felsze-

relésekkel, háziipari cikkekkel.561 A Hangya Meggyesfalvi (ma Marosvásárhelyhez tartozik) üze-

mében szalmakalapokat, szalmaszatyrokat készítettek az asszonyok. Téli tanfolyamokat is szer-

veztek a két világháború közötti időszakban azokban a falvakban, ahol a szalma feldolgozásával 

tradicionálisan foglalkoztak. Élénken emlékeznek erre a rövid, de mozgalmas időszakra a bözödi, 

560    Az általános szövetkezetek a mezőgazdaságból élő lakosság vetőmag-, gépbeszerzési, terményértékesítési 
szükségleteit elégítették ki, míg a különleges céllal alakulók között egyesek len-, és kenderfeldolgozást, 
kosárfonást folytattak, közös géphasználattal. Nem említem itt a növénytermelő- és felsolgozó 
szövetkezeteket. Nádas R. 1940. 25. Míg 1940-ben az újonnan alakult Hangya Szövetkezethez mindössze 
179 fogyasztási szövetkezet tartozott, addig 1944-re ezek száma 410-re növekedett. (Erdélyi Napló XII. 
évf., 2002. aug. 20. számából)

561   Erdélyi Napló XII. évf., 2002. aug. 20. számából

Idős asszony sötét 
szövettel díszített 
szalmakalapja, 
mellette a 
’puliszkakalap’’
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kőrispataki, bétai, vágási szalmakötő asszonyok, akik fiatal leányként, asszonyként sajátították 

el a szatyorkötés (szotyorkötés) egyes fogásait. A második világháború idején a vágási plébános-

ban felmerült az ötlet, hogy a szalmát más tárgyak készítésére is lehetne hasznosítani. 1943-

ban hetekig tartó téli szalmafeldolgozó tanfolyamot szerveztek a Hangya Szövetkezet segítsé-

gével, hogy a szalmafonat ne csak, mint kalap kerüljön a piacra, hanem szotyor, táska stb. alak-

jában is”.562 Más tárgyakat is megtanultak az asszonyok készíteni: lábasalávalókat, falidíszeket, 

fedeles szotyrokat, kosárkákat.563

Ekkor küldtek hajdúnánási vándortanítókat ismét, hasonló céllal Bözödre. A nánásiak a 

díszesebb táskák, faliszőnyegek készítésmódját mutatták meg. Mindkettőnek alapja tulajdonkép-

pen megegyezik a szalmakalapéval: sima hetes, illetve koszorúfonat szükségeltetett hozzá. A sza-

tyorkötéshez használt formák házilag készültek, ahogy a falvédők egyszerű rámája (kerete).

„’42-be vótak, jöttek magyarból, s tanították a falusi népet szotyorkötni. Hat hétig tanítottak, 

s egy párunkat el is vittek Vásárhelyre (ti. Marosvásárhelyre) egy vállalathoz, s azoknak 

köttük a szatyrot. Én leánka koromban sokat foglalkoztam vele”564

562   Hodor Jakab vágás-dobói plébános bejegyzése a Historia Domusban.
563    Szabó Z. 199. 100. A megtanult új formákat egyesek tovább is alkalmazták. A vágási Barabás Gál Mária 

a mai napig őriz ebből az időszakból szalmatárgyakat.
564    Kőrispataki gyűjtés. Itt nem folytatták olyan nagy mértékben a szatyorkötést, mert mint mondták: „nem 

hozta ki, sok kalapot felvett, jobban jöttünk ki, ha itt helybe eladtuk így végibe a  kalapot.”

’Puliszkakalap’ használata (Kőrispatak, 2001)
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A bözödiek is tanulták akkor a szalmaszatyor kötését. Készítettek a sima hetes fonatok-

ból lehajtható tetejű fedeles szatyrokat. A fonatokat egy deszkákból, lécekből összeszögezett for-

mára (rámára) húzták, fűzték fel.

„Felhúzni és leszőni, fele fehér, fele színes szalagból kell, hogy jöjjön ki a barackmag. A szaty-

rot tanították, s a strandtáskát. S csináltak ilyen füles kézitáskát az iskolás gyermekeknek.”

„Én Bözödön nagyba csináltam  a táskát, olyan szép táskákat fűztünk össze. Voltak itt Vá-

sárhelyről (ti. Marosvásárhely), akik megtanították, két fiatalasszony, a szövetkezetből.”

A mértanias barackmag motívumot egyrészt a színek váltogatása, másrészt a fonatok 

fűzésének módja adja. Ez esetben a szatyor formája szögletes, füleit szalmaszalagokból varrják, 

tekercselik. A hajdúnánási szalmaszatyor készítési eljárását tanulták el a bözödiek, kőrispataki-

ak. A négyzetrendszeres technika565 típuskörébe tartoznak a szalmafonat alapú szatyrok és a szal-

maszőnyegek. Mint arra már utaltam, az előbbiek deszkából összeállított formára készültek, 

ahol a szögektől indított fonatszalagok az élekkel merőlegesen-párhuzamosan futnak. A meg-

jelenő textúra mintázata a vászonkötés, illetőleg a kettős- és hármas sávoly képletéből keletkezik, 

amely színekkel is kombinálható.566 A fűzéshez szolgáló tű valójában egy horgas végű vas esz-

565   Vö. Csalog Zs. 1962. 309.
566   Csalog Zs. 1962. 310. Csalog Zsolt a kötésmódok rajzos képletét is közli cikkében.

Az Erdélyrészi Hangya Szövetkezetben 
szalmaszatyrok készülnek (1943 körül)
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köz, amelybe a fonatok végét beakasztották és így könnyebb volt a szalagok egymás alatti-fölöt-

ti vezetése.

„A szotyrokat hármasával csináltuk: vót egy nagyobb, egy kisebb, s egy még kisebb. A láda is 

megvan hozzá, s a tű.”

„Azzal a hosszú vassal húztuk át a kalapot (ti. a fonatot), a vége lapos, s vót egy kicsi mankója.”

Géppel is varrtak táskákat, a kalaphoz hasonló technológiával, ez volt a gyako-

ribb. A fonatok összevarrását a táska aljánál kezdték el, majd fölfelé haladva alakították 

az oldalát. Ilyen gyakorlattal fölfelé bővülő henger formájú táskák készültek. A két füles 

szatyron kívül létezett még a fedeles (födeles) változat is. A füleket két fonatcsíkból varr-

ták a szélein össze. Egy harmadik fonatcsík díszítésként került a kettő összeillesztésére, 

ez lehetett díszes fonat (csipke, likas, vagy koszorú). Fölfülezéskor a táska oldalában a 

varrást megvágták egy kis szakaszon, ahova behelyezték a fül végeit, majd odaerősítet-

ték. Ha födelet is kapott a táska, akkor azt hátul pántokkal rögzítették, elől egy ringlit 

varrtak rá, hogy zárható legyen. 

A szalmaszatyrokat a falusi asszonyok nem használták, ezek kifejezetten eladásra 

készültek, így gyűjtéseim során egyetlen darabbal sem találkoztam. Csupán az elbeszélések 

alapján rekonstruálhattam a formákat és kialakításuk módjait. Fürdőhelyeken értékesítet-

ték őket, vagy a szalmakalaposok vitték magukkal vásárokba. A szatyorkészítés csak egy 

bizonyos időszakhoz köthető, a második bécsi döntés éveitől – amikor főként szövetkeze-

ti megrendelésre készítetek szalmaszatyrokat – az 1970-es évek elejéig foglalkoztak vele az 

említett szalmakalapos községekben.

„Tizenkét-féle táskaminta vót, minden gépen más-más formát csináltak. Vidreket is, a viderre 

hasonlított a táska, csak füle vót.”

Az 1950-es évek végétől felerősödő népművészeti mozgalmak idején népi iparművé-

szek járták a falvakat a „tiszta forrást” megismerése és tanulmányozása céljából. Bandi Dezső, 

a marosvásárhelyi központú megyei Népi Alkotások Háza népművészeti szakirányítója, 567 

többször járt a székely szalmakötő falvakban, hogy maga is elsajátítsa a hagyományos kézműves 

mesterség fogásait, megismerje az alapanyagot és tovább tudja gondolni a belőle formálható 

567    Bandi Dezső (1919–2005) A Marosvásárhelyi Református Kollégium (ma Bólyai Farkas Elméleti Líceum) 
rajz- és kézimunka szakos tanára, majd keramikus művész. Tanfolyam-, és oktatásszervező, a népművészet 
elkötelezett híve, tervező és oktató, a Maros Megyei Szövetkezeti Szövetség formatervezője. A népi kerámia 
hagyományainak továbbfejlesztésén is munkálkodott a korondi fazekasok körében. Kántor E. 2006. 
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tárgyak világát. Egyéni látásmódja mutatkozik meg az általa terjesztett és tanított figurális népi 

falikárpit szőtteseken,568 amelyeket aztán a „témás” szalmaszőnyegekbe is átültetett. 

Az iparművész ösztönözte Vágásban a szalmafonás lehetőségeinek újabb tárgyi megfo-

galmazásait a ’60-as évektől.569 Sokan dolgoztak neki megrendelésre, az elkészült portékákból 

kiállításokat szervezett a járásközpontokban, nagyvárosokban. A vágási, dobói asszonyok még 

jól emlékeznek áldásos tevékenységére:

„Négy-öt évig csináltunk neki rengeteg szatyrot, s ő küldte külföldre… Idejött, s ezeket a 

’madarakat’ (ti. madár motívumokat) mutatta meg, azt nem tudtuk.”

A figurális motívumok a vékony szalmából font sima hetes fonatból rámán készített fali-

képek, lábasalávalók díszítményei lehettek. E tárgyak készítésekor a gyakorlatban a fonatokat 

élére állítva vezették a rámára (deszkára) vert szögek között, ellentétben a (nem varrott) szatyor 

és más falvédők készítésmódjaival. 

„Ő hozta direkt a rámát, megmutatta, hogy kell rámázni, lemérte, s mi leírtuk, melyik meny-

nyi: őzek, börbécs…mindegyiknek a rámát megcsinálta.”

A bözödiek specialitásává vált a hajdúnánási szatyorhoz hasonlóan négyzetrendszeres 

technikával rámára fűzött falvédő típus. Ezt megrendelésre még a legutóbbi időkben is készíte-

nek. Mivel igencsak anyagigényes – egy 2 m. hosszú, 80 cm. széles falvédőre három vég – 570 

kalap (fonat) is rámegy, ebből a tárgytípusból nem képeznek tartalékot. 

A méretnek megfelelő léckeretre két cm-es távolságra szögeket vernek be, amelyek körül a 

szemben lévő lécek között feszítik a fonatszalagot. A fonatot lapjával vezetik először csak a két hosszab-

bik oldal között, majd az ellentétes oldalak között. Itt már a kifeszített, merőleges szálon alul és fölül 

vezetik, így alakulnak ki a mértanias díszítmények. A keretről levéve a falvédők szélei csipkézett jelleget 

öltenek, a fonatok szögek körüli fordítása miatt. A homogén textúrán a fonatszalagok mintázata és a 

szálvezetési technika jellege kölcsönöz a szalma falvédőknek harmonikus, egyszerű díszítettséget.

568    Témái: Nap, Hold, csillagos ég, életfa, madarak, szarvasok. A figurális motívumokkal tűzdelt falikárpit-
szövést Mátisfalván terjesztette, ahol az alkotóra bízta a rajzolt minták szabad elrendezését. Kántor E. 
2006. Magam Farkaslakán találkoztam Bandi Dezső által közvetített motívumvilágot alkalmazó szövött 
rongyszőnyegekkel. Hasonló figurális díszítés jelenik meg a Kőrispatakon „betanított”, szövőszéken 
készített szalmaszőnyegeknél, eltérő anyaghasználattal.  

569    Egy 1979-ben megjelenő, szalmafonást tárgyaló cikkben foglalkozik egy újságíró azzal a kérdéssel, hogy 
valaha nagyobb keletje volt a szalmából készült tárgyaknak, szalmakalapoknak és szatyroknak. Bandi Dezső 
több településen mutatott meg újítási lehetőségeket, azonban felvevő piac nélkül nem működik a termelés. 
Épp ezért szorgalmazza a sajtón keresztül a termelés és értékesítés körültekintőbb megszervezését Dobó, 
Vágás, Kőrispatak, Bözöd falvakban. Ferencz S. I. 1979.

570   3 vég = 120 méter
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„Volt egy ráma, szögek ütve reá, amilyen hosszúra akartuk, s akkor elébb fölkerteltük a sok 

fonatot, akkor körösztül mintásan megfontuk. A szotyrokat is úgy csináltuk.”

Kőrispataki szövött szalmaszőnyeg

Kőrispataki szalmaszőnyeg a Székelykeresztúri 
Molnár István Városi Múzeum gyűjteményében
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Az 1960-as években kizárólag csak Kőrispatakon terjedt el Bandi Dezső tanításai nyo-

mán a figurás szövött falvédő típusa, helyi terminussal a szalmaszövés. Az előbbiekkel ellentét-

ben ez szövőszéken, lánc-vetülékes technikával készül. A felvetett láncfonal színes pamutszál 

– fekete, vagy piros – amelyet a tisztított szalma-vetülékszál keresztez. A kalapfonatokhoz is 

használt rövid szalmaszálakat a kellő szélesség eléréséhez egymásba dugták. A szövött szalma-

szőnyegek szélessége 60-70 cm. A színes fonal és a világos szalma kontrasztja segít a hímesek 

szövéséhez hasonlóan kialakított figurális minták megjelenésében.

A szalmaszövés tehát újabb keletű, mindössze két asszony próbálkozott vele Kőrispata-

kon, közülük Birtalan Juliánna lett a szövött szalmaszőnyeg mestere, munkáját a marosvásárhelyi 

mentor éveken keresztül támogatta. A szalmaszövés gyakorlatát már nem állt módomban megfi-

gyelni, csupán kész darabokkal találkoztam a falu értelmiségi családjainak lakásán. 571 

A szalmatárgyak sokfélesége a szalmakalap értékesítési gondjaival együtt alakult. Nem 

térek ki részletesen ezúttal a szalmafeldolgozásban felbukkanó és korán eltűnő, rövid életű tár-

gyakra, mint a szalmaöv készítése és viselete, vagy a szalmából szőtt ablakroló.572

A marosvásárhelyi Népi Alkotások Házának vezetőjén kívül többeket is foglalkoztatott 

a kérdés, hogyan lehetne a helyben tömegével készülő fonatokat oly módon változatosan 

571    A szalmaszövő asszony 1990-es évek végén bekövetkezett halálával magával vitte a tudást is, így ma már 
szalmaszőnyeg szövését senki sem ismeri a községben, csupán néhány megmaradt darab tanúskodik a 
rövid életű tárgytípus létezéséről, amely valójában egy határozott jegyekkel körülírható kultúrpolitikai 
korszak jellemző terméke. A Bandi Dezső-tervezte szőnyegek témái pl.: „Cantata profana”, „Életfa”, „Béke”.

572    Utóbbit egyetlen, textilszövéssel is gyakorta foglalkozó asszony művelte. Hasonlóan a szalmaszőnyeg 
szövéséhez, szalma-vetülékszálakkal készült. A rolón a hosszanti irányú csíkozást a színes pamut 
felvetőszálak változatosságából alakították. Kőrispatakon néhány ház ablakaiban még látható ilyen, pár 
évtizeddel ezelőtt készült szalma ablakroló. Mindkét tárgytípust az 1970-es évek közepétől készítették és 
használták, de az 1980-as évekre gyakorlatilag kivesztek.

Szalmából, 
pamutfonállal szőtt 
ablakroló
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feldolgozni, hogy az így készülő termékek utáni haszon maradjon a szalmakötőknél, szemben 

az elterjedt gyakorlattal, miszerint a szalmafonatok zömét pl. a ’70-es években a szamosújvári 

szövetkezetbe szállították szalmatermékek előállítása céljából.573 Az anyagi előnyök mellett 

Bandi Dezső más célokat is fontosnak tekintett, mindenek előtt az „ízlésnevelő, és közművelő-

dési jelentőséget”.574 

Az egyéb szalmatermékek sorában végül említést kell tenni a turista övezetekben elő-

forduló, legújabb kor szülte dísztárgyakról. E dísztárgyak kialakításában előzményekről nem 

beszélhetünk. Többnyire magyarországi, külhoni tapasztalatokra épülő formai jegyek mutat-

koznak a szalma karácsonyfadíszeken, az életképeken, szalmaintarziákon. A kötetlen formák óri-

ási szabadságot biztosítanak a műkedvelő alkotóknak, elsősorban a fonással korábban is foglal-

kozó asszonyoknak, akik az általuk készített tradicionális szalmafonatok kombinációjával ké-

szített új tárgyak értékesítésében ma már jóval nagyobb lehetőségeket látnak, mint az szalma-

fonatok közvetlen eladásában.

573   Szávai G. 1973. 
574    Bandi D. 1974. Elveinek hangsúlyozásával némi sajtóvitára okot adott, de ennek részletezésére itt most 

nem vállalkozhatom.
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6. SZALMAMÚZEUM – IDENTITÁS  
– „SZALMATURIZMUS”

Amikor a szalmakalapok forgalma az 1980-as, 1990-es évekhez képest rohamosan 

csökkenni kezdett, többen felhagytak az iparral, míg mások valamely kiugrási lehetőséget ke-

restek a hagyományos háziiparban. Az ezredfordulóra a töredékére visszaeső szalmakalap ke-

reslet az öltözetet is meghatározó életmódváltozásnak tudható be, miközben, ezzel párhuza-

mosan egy új fogyasztói réteg, az Erdélyt szezonálisan látogató turistáké jelenik meg, akik kife-

jezetten a tradicionális anyagokkal és eszközökkel dolgozó kisiparosok, háziiparosok portékáit 

keresik. A szalmafeldolgozók számára ez a felvásárlói réteg jelenti a jövedelemszerzés átmeneti 

lehetőségét. Egy kisebb része a szalmakötőknek dísztárgyak készítésére vállalkozik, kétségtele-

nül magyarországi alkotóktól átvett mintákat alkalmazva. Létező tudás, könnyen hozzáférhető 

alapanyag birtokában a fonatokból szalmadíszek, ajándéktárgyak készülnek, melyeket közvet-

lenül, háztól értékesítenek kerítésre aggatott tárgyakkal, jelekkel értesítve a turistát a vásárlás 

lehetőségről. 

Az előbbiekben szó volt a közvetett ajándéktárgy-, illetve szalmakalap-kereskedelem 

mai formáiról. 2001 óta egyedi példát is ismerünk a túlélési stratégiákra: Kőrispatakon  

Az alapító 
a múzeum 
évfordulójának 
ünnepén
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Szalmakalap Múzeumot hozott létre az egyik nagy múltú kalapkészítő család. Az intézmény 

megszervezésével a szalmakalap egy új értelemben vált fogyasztási cikké, ahol a tárgy formailag 

ugyan alig változik, de tradicionális használata helyett egyre inkább a turizmusban nyer na-

gyobb jelentőséget. Nem utolsó sorban etnikus szimbólummá, az önazonosság kifejezőjévé 

emelkedett. A helyi tradicionális szalmakalap-ipart, a civil kezdeményezésre megalapított Szal-

makalap Múzeum csak tovább erősíti.  

A magánalapítású gyűjtemény tartalmilag ugyan egyedi, szervezésének és műkö-

désének legfontosabb elemei még is tipikusnak mondhatók társadalmi beépülésével, a 

lokális közösségre gyakorolt hatásával, mint ahogy tipikusak a saját kultúra közvetítés 

folyamatának szimbolikus aspektusai, mind emellett az intézmény identitásmodelláló 

szerepe is.

A Szalmakalap Múzeum a kisebbségben élő falu múltját, tradicionális háziiparát repre-

zentáló, egy jellegzetes befogadó épülettel, a helyi kultúrára jellemző tárgyak együttesével, kiál-

lítási enteriőrökkel megfogalmazott gyűjtemény. A fenti néven működő intézmény civil alapo-

kon nyugvó létrejötte és működése egyedülálló a térségben. Alapítását tekintve elsődleges funk-

ciója a térségre és szorosabban véve Kőrispatakra jellemzi háziipari szalmafeldolgozás bemuta-

tása. A kezdeményezés első lépéseitől fogva komoly támogatottságot, társadalmilag elismerő 

visszhangot kapott és kap ma is. 

A Szalmakalap Múzeum a több mint egy évszázados tradicionális háziipar tárgyi 

summázata egy magánalapítású gyűjteményben.575 Szervezésének körülményeit és néhány éves 

működését vizsgálva a végső cél messze túlmutat ezen. Az épület belső és külső tartalmai alap-

ján megállapítható, hogy az új intézménnyel a falusi turizmus egyik leglátványosabb helyi von-

zerejét teremtették meg  a kezdeményezők.

A tudományos és művelődési életben fontos szerepet betöltő, regionális jelentőségű 

múzeumok szervezésének a két világháború közti időszakot követően az 1968-as megyésítés 

adott lendületet. Az 1989-es változások után, érthető okokból, megszaporodtak a civil (egy-

házi, egyesületi, alapítványi, ill. magán-) kezdeményezésű kiállító helyek. Hivatalos és tudo-

mányos kontextusban a múzeum szerepe, célja közismert. A változó tartalommal és muze-

ális törekvésekkel jelentkező vidéki kis gyűjteményeknél más a helyzet. A főként néprajzi 

jellegű kiállítások működése, műtárgyszemlélete aligha rokonítható a múzeumi törvények 

betartására kötelezett, szakemberek vezette muzeális intézményekkel. Legtöbb esetben a 

műtárgyvédelmi szemlélet, amely a kulturális örökség részének tekintett tárgyi emlékek 

hosszú távú megőrzéséhez, tudományos feldolgozásához és a reprezentációs funkcióhoz 

575    A térségben a rendszerváltozást követően létrejövő új kulturális intézmények között a kőrispataki 
Szalmakalap Múzeum a maga nemében egyedülálló. Létrejöttének körülményeiről, felavatásáról és a saját 
kultúra közvetítésének e formájáról bővebben is megemlékeztem: N. Szabó M. 2005a, 2007.
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nyújtana alapot, háttérbe szorul, ahogy a tárgyak ismeretközlő kihelyezése, illetve tudomá-

nyos feldolgozása.576 

Az újabban létrehozott kis gyűjteményeknek szánt szerep, ilyen értelemben, a múzeu-

mok alapvető feladatát csak részben szolgálja. A kőrispataki létesítmény is egy jól megkonstru-

ált keretbe foglalt, múlt és jelen látványosan „csomagolt” tárgyegyüttesének valamely rendezett-

ségét mutatja az élő falu és az „aktív hagyomány” kontextusában. Ugyanakkor, a gazdasági célok 

mellett képes szimbolikus önazonosító funkciót is hordozni, hiszen a térségben újszerű módon 

fogalmazza meg és közvetíti a saját kultúra sarkalatos elemeit.

A posztszocialista évtizedek mezőgazdaságának térségre is jellemző hanyatlása kény-

szerű megélhetési stratégiákat hívott létre. A tradicionális mezei gazdálkodás az önellátásban 

nyer csupán rangot. Az egyre nagyobb teret hódító falusi turizmus szinte az egyetlen kitörési 

lehetőség, hiszen a természeti adottságok és a tradicionális kulturális környezet vonzereje Er-

dély-szerte valutát hoz a falvaknak. 

Egy olyan tradicionális kulturális tényező is kamatoztatható ily módon, mint a kézmű-

ipar régtől fogva ismert ágazata.577 A gabona szalmájából készülő kalapoknak a ’89-es változá-

sok után kezdett szimbolikus tartalma lenni, amikor több magyarországi és nyugat-európai 

múzeumokat képviselő szakember, néprajzkutató, kézművesség iránt érdeklődő műkedvelő, fo-

kozottabb figyelmet fordított a Kőrispatakon konzerválódni látszódó hagyományos háziipari 

mesterségre.

A szalmakalap viselése mellett még feltűnőbb a készítés folyamata. Egyedi jelenségként 

értékelhető a kalapfonás utcai gyakorlata, amely többlettartalmat hordozó, szimbolikus mun-

kafolyamattá képes válni. Kevés az olyan asszonyi munka, melynek ilyen látványos, a nyilvános 

576    Hosszú távú fenntartási és fejlesztési koncepció hiányában a működtetők nem tudnak, vagy nem képesek a 
megfelelő nyilvántartási, restaurálási, raktározási, biztonsági igényekkel is számot vetni. A kisebb néprajzi 
gyűjteményekről hasonló véleményt fogalmaz meg Pozsony Ferenc is egyik tanulmányában. Pozsony F. 
2004. 26. 

  Egy az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató intézete által 2003-ban végzett kutatás célja a hét 
szomszéd ország kisebbségi magyar közösségei kulturális intézményrendszerének felmérése. A rendkívül 
tanulságos eredmények, statisztikai adatok, elemzések közül azokat az alapvető szempontokat érdemes itt 
megemlíteni, amelyek segítségével pontosabban leírhatók a hasonló státuszú kis kulturális intézmények, 
múzeumok, kiállítóhelyek: ezek az intézmények működésének általános jellemzői, az anyagi és humán 
erőforrások vizsgálata. A kérdőívek kitértek az intézmények előre megadott önbesorolási kérdéseire. 
Ezek között a közgyűjtemények sorában találhatjuk például az állami finanszírozású országos, regionális 
és helyi múzeumokat, magánygyűjteményeket, illetve az egyéb gyűjtemények között jellegüknél fogva 
megkülönböztetett iparművészeti, helytörténeti, irodalmi és néprajzi gyűjteményeket. Ezek alapján a 
kőrispataki gyűjteményt leghelyesebb az utóbbi kategóriába helyezni, figyelmen kívül hagyva a múzeumi 
intézmények legalapvetőbb kritériumait.

  Profilja tehát néprajzi. Erre utal a befogadó épület megválasztása, a kiállított tárgyak jellege. Nyelve a 
magyar. Kiállított anyagát a 20. század történeti rétegéből meríti.

577    Hasonló jelenséggel számolhatunk a közeli Korond község esetében is, amely szintén az évszázados 
hagyományos fazekassággal határozza meg önmagát. Korond példája többszörösen is kapcsolódik 
Kőrispatakhoz, számos mintát szolgáltatva az identitásmodellálás és az új üzletágak összekapcsolásához.
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tereken végezhető fázisai vannak. Ritka pillanat az utazó szemében egy-egy guzsallyal fonó 

asszony látványa. Ellenben, a kalapos falvakban, a szalmakötés akár egyénileg, akár csoportosan 

a házak előtt, tavasszal és nyáron mindennapos jelenség. A kuriózum értékű munkafolyamat a 

falukép fontos részévé válik.

A szalmakalap-készítés helyi gyakorlata kiválóan alkalmas a reprezentációra, képes erő-

síteni a lokális identitást, kifejezni a nemzeti önazonosságot. A meglévő, tradicionális alapokon, 

megfelelő anyagi rásegítéssel, elszántsággal és kiváló ötletek segítségével volt képes a szalmafel-

dolgozást generációk óta gyakorló család a kőrispataki Szalmakalap Múzeumot létrehozni.578

Az említett kulturális jegyek, karakterek, az életmód, viselet, falukép a lokalitást tovább 

erősítik, amelyek az „idegenek” segítségével megszerkesztve együttesen emelkednek az identitás 

szimbólumává. 

A szimbólumteremtés folyamatához minden szellemi és anyagi tőke rendelkezésre állt 

a szalmakalapos vállalkozó személyében.579 Nem feladatom ezen a helyen az egyéni életpályák 

vizsgálata, de ahogy a kis közösségekre jellemzően létezik egy, a közösséget szellemileg irányító 

organizátor szerepű egyén, úgy került előtérbe Kőrispatakon is a múzeumszervező. 580

578    A klasszikus múzeumi definíció helyett inkább határozható meg az intézmény magánalapítású 
kiállítóhelyként.

579    Ez a személy az elmúlt években nyomon követhető tevékenységei alapján nem sorolható a székelyföldi 
falusi gazdasági elit egyetlen markáns típusához sem. Ugyanakkor egyszerre viseli magán az alábbi 
csoportok szinte mindegyikének jegyeit az életvezetési stratégiák, előképek, tőketeremtés, befektetések, 
családi munkamegosztás, jövőkép kialakítása szerint. 

  A domináns elit csoportok elkülönítésére – melyek reprezentáns egyénei a falvakban különös státuszt 
viselnek – a csíkszeredai Kulturális Antropológia Munkacsoport (KAM) vállalkozott 1993-ban, akik 
az egyes típusokat a következőképpen definiálták: a., agrárvállalkozó: aki szokatlan méretekben képes a 
mezőgazdaság egyes területeit űzni. Előtörténete vagy a nagygazda múlt, vagy a kollektivizálás elkerülése, 
vagy épp a kollektívben betöltött vezető szerep kamatoztatása. b., „falusi nagyvállalkozó”: az állami kínálat 
hiányára szakosodott, legkülönbözőbb foglalkozású vállalkozó, többnyire gyártó. Tevékenységével és 
személyével idegen a a falura jellemző gondolkodástól és gazdálkodási gyakorlattól. c.,”fiatal vállalkozó”: 
urbanizálódott családok tagjai, akik a mintáikat nem a hagyományos gazdálkodási rendszerből merítik, 
inkább próbálkozók, mint vállalkozók. d., „kísérletezők”: sokféle korábbi családtípusból kerülnek ki. 
Rendelkeznek valamely középfokú iskolai végzettséggel, korábban eltávolodtak a hagyományos falusi 
családmodelltől. Szinte kizárólag a kereskedelmet célozzák meg, értenek ennek adminisztrációjához 
valamely korábbi munkájuknak köszönhetően.  Bíró – Bodó – Gagyi – Oláh – Túros 1995. 101–
114.

580    Legtöbb esetben az értelmiségi rétegből kerül ki e szerephordozó a pap, tanító, vagy éppen a hivatását 
gyakorló közösségi vezető (polgármester) személyében, ezzel szemben Kőrispatakon ez a szerep egy 
áttevődött az említett vállalkozóra. Helybeli pap és polgármester nincs Kőrispatakon. Ismerve a falvak 
helyben élő szellemi vezetőinek kohéziós szerepét, hiányuk mindig rányomja bélyegét a közösségi életre, 
a kapcsolatrendszerre. Kőrispatakon például évtizedek óta rendezetlen a református egyház lelkipásztori 
ellátása, a kihelyezett papok vagy csak rövid időre telepszenek meg, vagy szomszédos községekből átjárva 
látják el szolgálatukat. A falu közigazgatásilag Etéd községhez tartozik, így polgármestere, vagy más 
elöljárója sincs helyben, ez további nehézségeket okoz. Az értelmiségi és hivatali elit hiánya a közösségi 
vezető szerep valamely sajátos tudással, tapasztalattal rendelkező egyénre hárul. Itt a kiválasztottság 
elsősorban gazdasági természetű: a szalmakalap készítő tevékenységgel nyert vagyon juttatott különleges 
szerephez egyetlen személyt, illetve rajta keresztül családját.
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A múzeum keretei között a szalmakalap, a megtalált szimbólum, nem elsősorban mint 

viseleti darab kerül színre, hiszen mint azt a korábbiakban felvázoltam, napjainkban már nem 

releváns tényező a falu öltözetkultúrájában. Kevésbé, mint akár fél évszázaddal korábban és az 

is szembetűnő, hogy egyre szűkebb a korhoz és évszakhoz kötött viselete. 

A múzeum tulajdonosa a gyűjtemény kezelője, fenntartója és tulajdonosa is egy sze-

mélyben. Az elmúlt évtizedben minden Kőrispatakra kíváncsi, faluba betoppanó idegen útja 

hozzá vezet(ett). Képes fogadni, vendégül látni, marasztalni, képes a kíváncsi kutatónak egy 

helyen bemutatni a munkafolyamatokat a szalmaszáltól a kalapig és a kereskedelemig, mond-

hatni a faluban egyedülállóként. Az évek során olyan kapcsolatrendszert alakított ki anyaorszá-

gi és más külföldi értelmiségiekkel, amelyeket jól kamatoztathatott további terveiben. 

A múzeum céljára kiválasztott parasztházat műemlékes és muzeológus szakemberek 

javaslatára vásárolták meg, amely magán hordozza a háromosztatú, tornácos, alápincézett ház-

típus alapvető jegyeit. Centrális, domborzatilag kissé kiemelt fekvése miatt az új intézmény és 

közvetlen környezete szembetűnő. Tárgyaival uralkodó módon ül rá a falu központjának ho-

mogén látképére. A régi módban felújított ház, a frissen felállított, szintén tradicionális formára 

mintázott kapu újszerű, világos fénye kiugrik környezetéből. Kissé távol esik a reformátusok 

templomától, azonban az unitáriusokénak kecses tornyával a háttérben bármelyik irányból ér-

kező tekintetében az összkép megragadó része. 

A 2001-es megnyitóra százszámra készített szalmakalapok a legkülönbözőbb méret-

ben skandálták a tíz évvel ezelőtt még ki nem mondott gondolatokat. Végletes, rekord méretű 

formái jelvénnyé váltak a megnyitó napjától kezdve: a kicsi, alig tizenöt centiméteres változatot 

ajándék gyanánt kapták a megnyitó prominens vendégei; az óriási, öt méternél nagyobb kari-

májú „fejfedő” pedig tetőként szolgál a kerti kör alakú deszkaépítménynek. Méreteinél fogva 

valóban, hatalmas embléma a falu látképére tűzve, mely könnyedén vonja magára bármelyik 

útirányból érkező látogató figyelmét a legfontosabb látnivalóra, a falu kiragadott értékére.

Különös helyzet, amikor a háziipar kiállított eszközei, alapanyagai és termékei a múltat 

a jelennel kötik össze azzal a kettősséggel, hogy egy időben szentelnek múzeumot (régmúlt 

idők tárgyait bemutatandó egységet) olyasvalaminek, ami még a jelenben is természetszerűleg, 

a mindennapi élet előterében van, jól exponált módon. A reprezentáns tárgyak szinte mind-

egyike használatos ma is, mi több, a múzeum keretein kívül is szemügyre vehetők. 

A végső kiállítás anyaga, a helyiségek berendezése elsősorban a gazdának, a gyűjtemény 

tulajdonosának koncepcióját, ízlését és céljait tükrözik. A tárgyegyüttes az alapítók saját gyűj-

téséből, illetve a család tulajdonában lévő, használaton kívüli munkaeszközökből állt össze.581 

581    Hivatalos és tudományos kontextusban a múzeum szerepe, célja közismert. Ez esetben a koncepció a 
múzeumok alapvető feladatát csak részben szolgálja, így sokkal inkább egy tárgygyűjteményről, annak sajátos 
szempontok szerint történő rendezettségéről és valamely elképzeléseket szolgáló kihelyezéséről van szó.  
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Az állami szférától független finanszírozású és irányítású intézmények, civil szerveze-

tek ebben a térségben is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. A múzeum fenntartója Kőrispata-

kon is civil szervezet, a Szalmakalapkészítők Hagyományőrző Egyesülete, melyet az alapító 

e cél érdekében hozott létre. A forma előnyei az intézmények nemzeti identitást hangsúlyozó 

szerepében egyértelműek. A finanszírozásban a civil működés mellett a magánmecenatúrá-

nak is jelentős szerepe van. Ez esetben a civil szervezet és a magántőke mögött ugyanazok a 

személyek húzódnak meg. 

Az utcára néző helyiségben (tisztaszobában) kizárólag a szalma alapanyag látható fel-

dolgozottságának különböző fázisaiban és természetesen – a szoba legnagyobb részét elfoglal-

va – a helyben használt és a kereskedelem során bejárt vidékek szalmakalap típusai. A típusok 

elrendezésében az alapgondolat a család kereskedelmi pontjainak követése volt. Így minden 

olyan kalapformát bemutatnak, amelyet a kőrispataki kalapos családok, különösképpen a mú-

zeumalapító a táji szokásokhoz alakított. A fonatok különböző fajtái is itt tekinthetők meg 

közelebbről, ahogy a tájház jellegre is utaló, helyi szobaberendezés. A ház textiljeit (függönyök, 

rongyszőnyegek) helybéli asszonyok készítette szőttesek.  

A hátsó szobában szalma feldolgozásának, kalappá alakításának fázisait fotósorozat il-

lusztrálja. A felvételek egy része archív anyag, nagyobb hányada a közelmúltban készült.  Itt 

kaptak helyet a szalmafeldolgozás kézi és gépi eszközei: kalapbotok, présgép és a hozzá tartozó 

alumínium kalapformák, a mongorló és a buktató, illetve a varrógépek is.

Az egykor a konyha szerepét betöltő helyiség recepcióként funkcionál, az intézmény-

alapítás dokumentumaival, promóciós anyagokkal, térképekkel, az ajándéktárgy-árusítás le-

hetőségével. 

A Szalmakalap 
Múzeum 
gyűjteményes 
szobája
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Az udvaron helyreállított kerekes kút áll, újonnan épített kör alakú pihenő az óriási 

méretű kalappal. Szabadtéri műhelyt alakítottak ki az évről-évre turistacsoportoknak rende-

zett bemutatók és alkotótáborok számára, továbbá állandó pavilont rendeztek be a szalmaka-

lapoknak, szalmából készült dísztárgyak és minden más olyan ajándéktárgyak számára, ame-

lyek az erdélyi turista-objektumokban rendszerint megjelennek.  

A helyiségek kialakításakor a megyei múzeumi szervezetek munkatársai csak részmoz-

zanatokba kapcsolódhattak be. Az egyéni elképzelések dominanciája a gyűjtemény tulajdonvi-

szonyait tükrözik. A fenntartó hosszú távú programjai szentesítik a múzeum berendezésének 

módjait, miközben az egész kis intézmény a maga valójában az etnicitás egy kétségbevonhatat-

lanul „hasznos” bástyája, amelynél fogva fennállásától kezdve töretlen társadalmi elfogadottsága 

és elismertsége.582

A társadalmi használat mértéke megmutatja egy újonnan kialakított intézmény, tér, ob-

jektum sikeres utóéletét. Az „élő hagyomány” és a „kiállított identitás” intézményi megfogalma-

zása 2001 óta egyre nagyobb sikereket tudhat magáénak. 2002-ben a múzeumalapító elnyerte 

az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület legrangosabb, Bányai János-díját. 

A bemutatott jellemzők, sajátságok, szimbolikus kellékek egyértelművé teszik a Szal-

makalap Múzeum alapvető funkcióit: a kisebbségben élő közösség saját kultúrájának őrzése, 

ápolása, s ezzel egy időben a nemzeti önazonosság tárgyi reprezentációja, mindez a hagyomá-

nyos szalmafeldolgozó háziipar eszközkészletének, teljes tárgyi kelléktárának igénybevételével.

Noha magánmecenatúrán alapszik a múzeum létrejötte és további működése is egyé-

582    Az alapítók ezt a következőképpen summázták a nyilvánosság előtt: “tervünknek gazdasági, néprajzi és 
turisztikai vetületei vannak. Olyan lehetőség érvényesítésére törekszünk, amely új fejezetet nyithat falunk 
életében, és példaként szolgál arra, miképpen lehet hagyományainkat, a népi mesterségeket úgy átmenteni 
a jövőnek, hogy azok új, korszerű keretet és formát nyerjenek”.

Kalap alatti 
pihenőhely az 
udvaron
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nekhez köthető, közvetve még is kihat az egész faluközösség mindennapjaira. Évente tízezrek 

látogatják a múzeumot, akik az intézménylátogatással egy időben a közösségi kultúrába, átuta-

zásukkal az egész kistérség jelenébe nyernek bepillantást. 

Hogy a gazdasági alapon működő faluturizmus hogyan tagolja tovább és strukturálja át 

a társadalmat, illetve milyen új kapcsolatrendszert teremt és hogyan hat a közösségi kohézióra, 

ennek megvizsgálása egy újabb, sok tanulságot rejtő kutatás tárgya lehet.

Elárusító pavilon a 
múzeum udvarán
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7. ÖSSZEGZÉS

A szalmakötő háziipar történetének, technológiájának, illetőleg a késztermék, a szalma-

kalap típusainak és e fejviselet jellemzőinek felvázolása során bebizonyosodott, hogy Erdély 

egyes vidékein a gazdaságilag nehezen kimutatható jelentőségű háziiparnak nagyon is fontos 

szerepe volt a kevés és gyenge termőfölddel küszködő közösségek mindennapi életében. A lét-

fenntartás érdekében több székelyföldi falu lakói sajátos helyi erőforrásra támaszkodtak, ami-

kor a tavaszbúza, illetve a rozs és alakor szalmáját fonattá, majd szalmakalappá alakították 

egyszerű eszközeikkel.

A sokoldalú népi árutermelésben a szalmafeldolgozás ismerete nem új keletű, eredeté-

ről még is keveset tudunk. Minden bizonnyal szerepet játszottak a 19. századi népmozgások 

következtében megismert mesterségbeli fogások, itt elsősorban az Itáliát járt katonákra, az ide-

genből érkező kereskedők közvetítésére kell gondolni. Tovább tágították a tárgyra vonatkozó 

ismereteket a 1800-as évek végén az iparfejlődés irányait megmutató világ- és országos tárlatok. 

A háziipar, a londoni, párizsi, bécsi és budapesti kiállítások alkalmával, nemcsak mint a vidék 

sajátos ipari termelési módja vonta magára a figyelmet, hanem mint a nemzeti jelleget karakte-

resen kifejezni képes paraszti kézműves tevékenységi forma is. Ebben az időben kaptak lendü-

letet az állami iparfejlesztési törekvések részeként a székelyföldi falvakba is beköltöző háziipari 

tanfolyamok, ahol a szalmafeldolgozásban újabb munkamódokat, addig ismeretlen termékeket 

hoztak a vándortanítók. Tevékenységük utóhangja, még a 20. század első felében is érezhető 

volt.

Az európai – angol, olasz, svájci, osztrák – példákkal ellentétben, ahol a szalmakalap-

készítés viszonylag korán, a 18. század végétől az iparosodás útjára lépett, addig nálunk csak 

elszórtan találkozhatunk a külföldi mintákat megkésve követő szalmaipari vállalatokkal. A ha-

zai megvalósulásban legnagyobb jelentőségre a hajdúnánási szalmakalap-készítő gyárak tettek 

szert, amelyek kereskedelmi tevékenységük révén, egészen a trianoni döntésig, az ország keleti 

vidékeinek háziiparára is nagy hatással voltak. Úgy is, mint nyersanyag-felvásárlók, és mint 

konkurrencia a városi viselet kiegészítőinek piacán. Ugyanakkor néhány nagyobb hajdúnánási 

gyártulajdonos közreműködésével újabb technológiai ismeretekre tehettek szert a székelyföldi 

szalmafeldolgozó háziiparosok, elsősorban az addig ismeretlen gépi alkalmazás területén. 



– 239 –

Az udvarhelyszéki Bözöd és Kőrispatak községben, az addig csak tisztán kézi erővel 

dolgozó háziiparosok, ily módon már a 19. század utolsó éveiben találkozhattak a termelékeny-

ségre bíztató kalapvarrógépekkel. Nem sokkal később a kalapok végső formáját megadó présgé-

pekkel. Elterjedésük soha sem vált általánossá. Falvanként rendszerint 4-5 család, az 1940-es 

évek után ettől valamivel több, birtokolta átlagosan a többnyire németországi gyártmányú se-

gédeszközöket. A gépek használatával egyesek jóval nagyobb arányban tudtak piacra dolgozni. 

Az általában téli időszakra korlátozódó termelési időszakot majdnem egész évre kibővíthették. 

Következtében fokozatosan kettészakadt a szalmával foglalkozók társadalma. A korábbi házi-

iparosok legnagyobb része számára értelmetlenné vált a gépi varrással versenyezni, maradtak 

pusztán a kalap nyersanyagának előállításánál, a szalmakötésnél. Velük ellentétben, a kisebb 

réteg számára a gépesített munka nem tette lehetővé az időigényes fonat-előállítást, így a kis-

ipari jelleget öltő műhelyek kizárólag a késztermék előállítására koncentráltak. A két, immár 

gazdaságilag elkülönülő réteg munkája továbbra is egymásra épült, folyamatosan megszabva 

egy-egy munkafázis piaci értékét.

A dolgozat a recens vizsgálatok eredményeinek ismertetésével részletesen bemutatta a 

szalmafeldolgozás munkamódjait a gabona vetésétől az aratáson át a szalmaszálak gondos 

megválasztásáig, a fonatok készítéséig és a mindenkori viseleti szokásokhoz alkalmazkodó ka-

laptípusok készítésének technológiájáig. 

A gyakorlati eljárás maga mit sem változott az elmúlt fél évszázadhoz képest. El-

lenben a szalmakalap viselet a hagyományos öltözetet megtartó vidékeken is visszaszoru-

lóban van. A szalmakalap mindenek előtt a nyári munkaöltözet elmaradhatatlan része, 

férfiak ünnepi alkalmakkor is felveszik, a székelyföldi asszonyok közül inkább csak az idő-

sebbek használják. 

A művelésre fogott területek csökkenésével a nyersanyag biztosítása évről-évre na-

gyobb gondot jelent. Az utóbbi években csupán Bözödön tapasztaltam tudatos és célzott 

„kalapszalma-termesztést”, amely a hagyományokhoz való szívós ragaszkodást mutatja. 

Béta, Dobó Vágás falvakban és Kőrispatakon is csak elvétve találni néhány, a szalmakalap 

nyersanyag biztosítása végett vetett kopaszbúza-, illetve alakor parcellát. Archaikus gabo-

nanövényünk, az alakor (Triticum monococcum) a székelyföldi szalmakalapos települése-

ken a kollektív gazdálkodás mezőgazdasági átszervezésével egy időben terjedt el, feltehető-

en a Nyárád-menti falvak vetőmag-közvetítésének köszönhetően. Fölfedezve a növény ki-

váló alkalmazkodóképességét és fonás céljára is megfelelő, rugalmas, hosszú, vékony szálát, 

a rendszerváltás utáni új gazdasági helyzetben is megtartotta szerepét. Az alakor történeti 

vonatkozásainak áttekintése után világossá vált, hogy egyedül ennek a háziiparnak köszön-

hető, hogy az agrártörténészek által a kihaló gabonanövények között számon tartott, 
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kalapszalmának termesztett ősi búzaféle, megtartva a hagyományos termelési módokat 

– mint például a sarlóval történő aratás, kézi cséplés – ma is egy-egy vetésterületen fel-

bukkan.

Az elmúlt tizenöt év új gazdasági-kulturális környezetében a megörökölt kalapos- tár-

sadalmi státuszok tovább erősödtek. A vagyoni különbségek, az alacsony életszínvonalon élő 

idősebb lakosság kiszolgáltatottsága tovább mélyült. Az igen nagy kitartást, türelmet igénylő, 

sokszor megterhelő munkát végző kalapkötők helyzete alig változott. Munkájuk értéke tovább-

ra is a felvásárlók és az aktuális piaci igény függvénye. 

A szalmakalap-készítő háziipart az új évezredben mindinkább a turizmus felfelé ívelő 

gazdasági ágazata tartja életben. A mesterek az idegenből érkezők igényeihez igazítják árukíná-

latukat, így az alapvető kalaptípusok, nevezzük „történetinek” őket, feledésbe merülnek. Erede-

ti funkcióját – mint a társadalmi státusz, rang, etnikai hovatartozás kifejezője, kiegészítő öltö-

zék a mezei munkában – levetve inkább ajándéktárggyá devalválódott. A kalapviselet hagyomá-

nyos szokásait csupán a tradicionális életformához ragaszkodó idősebb falusiak szűkülő rétege 

őrzi. A szalmakalap készítő háziipari mesterséget ez a kettős jelenség tartja továbbra is élet-

ben.
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6. A SZALMAKÖTÉS ÉS A SZALMAKALAP-KÉSZÍTÉS 
SZAKSZÓKINCSE A SZÉKELYFÖLDÖN

A gazdasági-társadalmi átalakulásokkal együtt járó életmódváltozások az önellá-

táson alapuló házi munkák, háziiparok, kézműipari mesterségek átalakulását, megszű-

nését idézték elő. A szalmakötés és kalapkészítés mestersége is egyre kevesebbekre ha-

gyományozódik, mely minden bizonnyal a szókészlet reá jellemző elemeit is elfeledteti 

majd. 

Ezeket a nyelvi jelenségeket a kutatás alkalmával még a szövegkörnyezettel és a mester-

ség gyakorlati folyamatival együtt rögzíthettem, melyeket itt az utolsó szakaszban a hozzájuk 

fűzött rövid értelmezésekkel szedem egybe. Magyarázatok csak ott hiányoznak, ahol az alak és 

jelentés a köznyelvivel teljesen megegyező. A dolgozat terjedelmi korlátai nem engedhették 

meg, hogy minden egyes, a cselekvést, eszközt, tárgyat jelölő műszót, kifejezést, szóösszetételt 

tartalmazó élő szövegrészletet közöljek. 

A dialektológiai szempontból követendő fonetikai forma nyelvi hangsúlyozása helyett 

az élőbeszéd stílusát tükrözik a hasonlóképpen lejegyzett és itt estenként idézett autentikus 

megnyilatkozásokból kiemelt fogalmak, melyek így is karakteresen vallanak a mesterség legjel-

lemzőbb tárgyi, szellemi vonatkozásrendszeréről.

A háziipar általam egybegyűjtött szakszókincse nem törekedhet a fogalomkészlet tel-

jességre. A szakszótárba saját terepkutatásaim alkalmával, a résztvevő megfigyelés módszerével 

megismert és egybegyűjtött alaki, jelentésbeli és tulajdonképpeni tájszók, közszók, állandó szó-

kapcsolatok kerültek be. 

Jelzem a terminusok előfordulási helyét, ahol gyűjtöttem, ugyanakkor hangsúlyozom, 

ez nem jelent kizárólagos használatot, minden bizonnyal e fogalmak szélesebb körű alkalmazá-

sáról lehet szó. Egyes terminusok felbukkanhatnak azokon a területeken, kistáji környezetben 

is, ahol a mesterség hasonló kereteit, munkaformáit gyakorolják, de ezt sem tereptapasztalatok, 

sem más néprajzi megfigyelések nem igazolják.
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Az előfordulási helyek jelölése: 

Bözöd – 1

Kőrispatak  – 2

Béta – 3

Dobó – 4

Vágás – 5

Magyarzsákod – 6

Rava – 7

Székelyszállás – 8

A, Á

alakor (1, 2)  ’Tr. monococcum; búzafajta’

angróba ad (2, 4) ’nykereskedelmi forgalomba bocsát’

angrós (2, 4) ’nagykereskedelmi’ 

arakoj (3)  ’ld. alakor’

arat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

asszonbot (2)  ’női kalapfő forma’ 

asszonkalap (3)  női szalmakalap’

asszonykórus (2) ’asszonyok közös munkaalkalma’ 

 „Itt asszonykórus örökké külön vót”

avul (7) ’simul’ 

 „Reáütögették, hogy avuljon rá arra a botra’

B

barackmag (1) ’rombusz alakú minta táskán’ 

 „Két szép barackmag van az oldalán”

betűr (2)  ’legyűr’

béütöttfejű (2) ’a kalapfő tetején mélyedés’

bog (1, 2, 3, 4, 5)  ’gabona szárcsomó’

bolond (2) ’ld. buktató’

  „Forog, mint a bolond, rátesszük a kalapot (ti. fonatot), s nem 

kell fogni.”

bomlik (2) ’feloszlik a kórus’ 

  „Letőtt az a bizonyos idő, hogy bomlott a kórus, este tizenegykor”
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bot (1, 2, 4)  ’kalapfő forma’ 

 „Kézzel varrták meg, botra”

buggy (1, 2)  ’hullámosan kiálló fonatdíszítés’ 

  „A halánkot buggynak tették, díszíteni a női kalapot.”

 „Üreget hagytunk egymás mellé, ez egy buggy”

buggyos (2)  ’díszes női kalap, ld. buggy’

buktató (2)  ’a fonat tekerésének segédszerszáma’

bukkos (2) ’a kalapfő oldalán beütütt kalap’

burjányos (2, 4, 5) ’gazos szalma’

büdöskű (1, 2)  ’kén, kénpor’

  „A büdöskű úgy kiveszi a sárgaságot, olyan lesz, mint a hó.”

bütüz (2)  ’a marokba fogott gabonaszárat leállítja’

C, CS

cakken (1)  ’cakkos szélű fonat’

cakkeny (2)  ’ld. cakken’

’ A cakkenyes kalap a női kalapnak dísznek való’

cakkenyes (2)  ’ld. cakken; cakkos fonattal díszített kalap’

cakkos (1) ’ld. cakken’

 „Cakkosból női kalapot varrtunk”

cifraságok (2) ’szalmából készített díszek’

cifráz (8) ’díszít’

  „Evvel a vékony csipkével csinálták úgy is, hogy még közbül is 

tettek, cifrázták.”

csatornás (2)  ’női kalap, karimáján kereszt irányú mélyedésekkel’

 „Hullámos szélű, a mezőségi, amék olyan csatornás.”

csibész (2) ’gyermek kalap’

csibikalap (2)  ’ld. csibész’

csinált virág (2)  ’művirág’

 „Használták a nagygazda asszonyok csinált virággal”

csipke (1, 2)  ’a fonat mindkét oldala cakkos’

csórébúza (3)  ’szálkátlan búza, tarbúza’

csomó (a) (2) ’fonásra váró, összekötött tisztított szalma’

csomó (b) (6, 7) ’negyven méter fonat’

csóréfejű (1, 2)  ’ld. csórébúza’
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csöbi likas (6,7)  ’lyukas fonat’

csuka (6, 7)  ’negyven méter szalmafonat;ld. csomó (b)’

 „Csomó, vagy csuka, abba van negyven méter.”

csurdéfejű (2, 6)  ’ld. csórébúza’

D

durga (1)  ’vastag fonat’

durgó (2)  ’vastag fonat’

duruttyó (4, 5) ’vastag fonat’

durva (1,2)  ’vastag fonat’

E, É

erős (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ’nehezen fonható szalma (ti. alakor)’

  „A hegye nem jó, annak olyan erős a szalmája, mint a fa, mint 

a vessző.”

elosztályoz (3) ’szalmát vastagság szerint válogat’

észkas (2) ’északon termő fa’

F

faluzni jártak (7)  ’a falva között kereskedtek a szalmakalappal’

faráma (1, 5) ’fa forma táska készítéshez’ 

 „Farámára kell felhúzni, s leszőni”

fedeles szotyor (1,2)  ’lehajtható tetejű táska’

fej (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ’búzafej, kalász’

felhúz (2) ’motollára felteker, ld. motolla’

felmatollál (7) ’ld. felhúz’

felüti a kévét (1, 2, 3, 4,5)  ’lábra állítja a kévét’

feltűrt (2)  ’felhajtott szélű’

feneke (7) ’puliszkakalap alja; ld. puliszkakalap’

férfibot (1) ’férfi kalap forma’

  „Volt férfibot, nőibot fából, arra igazították a kalapot.”

fiúkórus (3) ’fiúk szalmakötő társasmunkája’

fonákja (2)  ’a kalapfonat visszája’

forgács (1,2) ’faháncs’

forgácskalap (2)  ’faháncs fonatból készült kalap’
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fölkerekít (6) ’ld. felhúz’

 „Van egy matolla, azt kerekítjük föl.”

fölkertel (1) „rámára fölhúzza a fonatot”

főpucol (3, 4, 5)  ’egy marok szalmát megtisztít’

fűhalánk (3, 4, 5) ’a legvékonyabb szalma’ 

 „Itt a fűhalánkot nem is dógozzák föl”

füstöl (1, 2)  ’kénezéssel fehérít’

fűszál halánk (2) ’ld. fűhalánk’

 

G, GY

gazdakalap (3, 4, 5) ’ld. gazdaköri’

gazdaköri (1, 2) régi típusú férfikalap’

gomba (1, 2)  ’szászos típusú női kalap’

gumikalap (1, 2) ’a présgép pozitív nyomóformája’

gurgulyó (6, 7) ’hengeres fonat, ld. koszorú’

gurtni (2)  ’szalag’

H

hajt ’fonás közben a szálak hajlítása’

  „Akkor nem lesz olyan szép a kalap, mintha egyenes szalmával 

hajtogassuk.”

hajtogat (2) ’ld. hajt’

halánk (1, 2) ’vékony szalma’

halánkvékon (7) ’ld. halánk’

hetes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  ’hét szálú fonat’

horgas kalap (6, 7)  ’cakkosan hajló fonat’

I

J

jegyeztük (2) ’valamely jeggyel ellát’ 

  „Kötöttük a kalapot, s jegyeztük egy nagy szállal, mék köt hosz-

szabbat”
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K

kajlakalap (1, 2)  ’lehajló szélű női kalap’

kaláka (1, 2)  ’társas munka’

kalap (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  ’fonat értelemben is’

kalapbot (2) ’ld. bot’

 „A fejit igazították a kalapbotra”

kalapfő (7)  ’kalap fejrésze’ 

kalapkötés (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  ’szalmafonás’

kalapos (1, 2, 3, 4, 5)  ’a szalmakalapokat nagyban, géppel varró háziiparos’ 

kalapozik (1, 2, 3, 4, 5)  ’a szalmakalapokkal piacra is járó háziiparos’

kalaptető (2)  ’kalap fejrésze’

kalászos (2) ’szálkás búza, alakor’ 

 „A teteje nagyon-nagyon kalászos”

kalongya (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ’20-26 kéve szalma, egysége területenként változó’

  „Minden huszonöt kévéből lett öt-hat véka, akkor a zsák teli lett 

egy kalongyából.”

karima (2)  ’a szalmakalap széle’

karó (1, 2)  ’a koszorú fonat vezető szála’

 „A koszorú az négy szálú, a akarója az ötödik szál.”

kásukalap (1) ’kása kalap (bizonytalan)’

katonacsipke (1) ’recés szélű fonat’

  Katonacsipkéből is varrnak női kalapot, egészen. Legtöbben a 

kalap szélire teszik.”

kerekedés (3)  ’egy fordulat a varrásnál’

kereken (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  ’körbe a karimán’

kerület (2)  ’ld. öl’

 „Egyet kanyarítunk találomra: egy kerület, vagy öl”

kesköny (3)  ’hétszálú fonat’

 „Keskönyt csinál belőle, azt csak dísznek teszi föl” 

készül (1) ’érik a gabona’

  „Mihelyt a csóréfejű beérik, az alakor is mindjárt, de ő hama-

rabb készül”

kéve (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ’aratáskor egy öl gabona’

  „Egy kalongyából szedtünk huszönöt kévét, s azt egy karóba be-

léhúztuk.”
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kicsépel (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

kikecskél (1, 2)  ’a markot felállítja’

kiköt (2)  ’megköt egy teljes vég kalapot’

kóbojkalap (1, 2)  ’újabb típusú férfikalap’

koszorú (1, 2)   ’hengeres szalmafonat’

  „A férfikalapra s a táskákra díszíteni tettek koszorút”

kórus (1, 2) ’közös munkaalkalom’ 

 „Most idejár a kórus”

kórusol (2) ’közös munkaalkalomba jár’

 „Én tizenhat éves vótam, mikor kórusoltam”

könyök (2) ’a szalmaszál hajlata fonáskor’

  „Úgy hajtom, hogy a könyöke legyen meg, s akkor ide bétöszöm 

a következőt”

kötél (1, 2, 3, 4, 5)   ’szalmából csavart kötél a kéve, marok összekötésére’

kötte (3, 4, 5)  ’kötötte’

közép (8) ’közepes’

közrendű (6)  ’ld. közép’

L, LY

lábasalávaló (1, 2, 6)  ’szalmából font asztalvédő edény alá’

láda (1) ’fa forma táska készítéshez’

leánykakalap (1, 2) ’szalmakalap kislányoknak’

lebújkalap (2)  ’régies, lehajló szélű női kalap’

letűrt (2)  ’lehajtott’

likas (1, 2, 7)  ’lyukas fonat’

lyukas (2)  ’ld. likas’

  Olyan lyukas, azt teszik a férfiak kalapjának, a fejének a 

közepibe.”

M

marok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  ’szalmacsomó’

matolla (6, 7) ’ld. motolla’

  „Van egy matolla, azt kerekítjük föl, elől is van egy méter, túl is 

van, s kell tegyünk belé húszat.”

megfeketedik (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ’a szalma rothadása’
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megfüstöl (1, 2) ’kénezéssel fehérít’

  „Tavaly megfüstöltem a szalmát, mer vót mivel, ne legyen olyan 

fekete pecsét a szalmán.”

megkénezi (3, 4, 5)  ’fehéríti’ 

  „Egy kádba belérakja, megkénezi, s akkor fehírebb lesz.”

megkurtul (2) ’fonás közben elrövidülő szál’

megosztályoz (7)  ’vastagság szerint válogatja a szalmát’

megpaskol (7) ’kicsépeli a gabonaszemeket valamely nehéz tárggyal’

  „Letettem egy kőre hátul, s megpaskoltam egy kicsit s megették 

az állatok.”

megsárgul (3)  ’a szalmaszár érése’

megválaszt (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  ’ld. megosztályoz’

megződül (1, 2, 3, 4, 5)  ’éretlen szalmaszár’

menedéke (2)  ’keletje valaminek’

menet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  ’divat; elterjedtség’

mongorló (1, 2, 7)  ’szalmafonatok préselésére szolgáló eszköz’

  „Vót olyan mongorló, két fa forgott, közbül a kalap, s laposodott 

meg.”

mongorol (1, 2)  ’szalmafonatot présel’

motolla (1, 2)  ’a fonatméter mérésére szolgáló eszköz’

N

nagylánykórus (2) ’házasulandó korú leányok közös munkaalkalma’

németrece (1, 2)  ’recés fonattípus’

 

O, Ö

orokoj (4, 5)  ’ld. alakor’

osán (2, 4) ’román kalap’

osánka (7) ’ld. osán’

öl (3, 4, 5) ’oda és vissza feltekert fonat’ 

 „Egy öl az két méter”

összeköt (1, 2, 7) ’más-más minőségű szálakat fon össze’

 „Most a halánkot összekössük a vastaggal is…”

ötös (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  ’ötszálú fonat’
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P

pállott (2) ’foltos, elszíneződött’

  „Ne legyen fekete pecsét a szalmán, úgy mondjuk, pállott”

  „A nap süssön bele, jól tudjon megszáradni, ne pálljon össze a 

szalma”

pántlika (1, 2) ’szalag’

 „Régen az egyszerű férfikalapra pántlika ment.”

parasztkalap (3, 4, 5) ’paraszti viseletben kedvelt szalmakalap’

pice  (6) ’recés fonat, ld. rece’

pirekórus (2)  ’serdülő leányok társas munkája’ 

  „Csináltunk pirekórust, a serdülő, meg kisebb leányok.”

pótlószál (2) ’fonás közben a megrövidült szalma pótlására szolgáló szál’
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