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Középpontban az esélyteremtés

Szabó LászlóSzabó László

Mi van a ládafi ában?
Elfelejtett mesterségek visszatanítása 

Hajdú-Bihar megyében

Napjainkban a kosárfonás eltű-

nőben lévő mesterség. A kosárfonó 

falvakban a több száz emberből 

már csak elvétve űzik ezt a tevé-

kenységet. A  szakma nagymeste-

rei megöregedtek vagy meghaltak. 

A  kosárfonás és a műhelyek után-

pótlás nélkül maradtak. A  fi atalok 

ritkán választották ezt a nehéz, ke-

zeket egyáltalán nem kímélő, ge-

rincet megterhelő foglalkozást.

Hajdú-Bihar megye délkeleti 

részén elhelyezkedő két telepü-

lésen, Bojton és Váncsodon nagy 

hagyománya volt a szálas anyagok 

feldolgozásának, melyek mára már 

feledésbe merültek. A  Nemzeti 

Művelődési Intézet Hajdú-Bihar 

Megyei Irodája arra vállalkozott 

az elmúlt évben, hogy e két tele-

pülésen, a  Bihari Népművészeti 

Egyesület segítségével a régmúlt 

hagyományos népi mesterségeit, 

hagyományait felélessze, a  mester-

ség iránt érdeklődőknek tovább-

örökítés céljából bemutassa, visz-

szatanítsa. A két településen a gyé-

kényszövés és -fonás, valamint a 

vesszőfonás alapjait sajátíthatták el 

az érdeklődők. A  kezdeményezés 

tapasztalatairól Szatmári Ferenc 

kosárfonó népi iparművésszel be-

szélgettem.

Szabó László: Honnan jött a ko-

sárfonás?

Szatmári Ferenc: Annak idején, 

kisgyerekkoromban tanultam itt 

Derecskén Fekete Imre bácsitól a 

kosárfonást. Ők a nagyapámék felé 

laktak, és sokszor megfordultam 

náluk. Bementünk, tátottuk a szán-

kat, és később, amikor legeltettünk 

egész nyáron, a  fűzfa hűvösében 

volt mit csinálnunk. Volt időnk is, 

meg vesszőnk is. Később elkerül-

tem Derecskéről, kicsit térültem 

is, meg fordultam is a nagyvilág-

ban, aztán érett fejjel visszajöttem, 

tudod, itt vannak a gyökerek, és 

nem szégyellem, visszahúztak. Ak-

kor kezdtem el ismét foglalkozni a 

vesszővel, és hamar rájöttem, hogy 

tudok vele bánni. Megtanítottam 

a feleségemet is, ő  is népi iparmű-

vész lett végül. A nagyfi am is ebben 

nőtt fel, ma már a Népművészet 

Ifj ú Mestere, szakoktató. Mindany-

nyian ebből élünk.

Sz. L.: Mit tanultál a mestered-

től?

Sz. F.: Minden vidéknek meg-

van a maga formavilága, motívuma, 

de a mesterem azzal indított út-

nak, hogy a mi vidékünkre jellemző 

mintavilágot vigyem tovább. Több 

térségben is foglalkoztak vessző-

fonással: például Békésben, Tisza-

alpár környékén, tudjuk azokat 

a mintákat is, de mi azokat nem 

csináljuk. A  mi térségünk mo-

csaras, lápos vidék volt, a  Sárrét 

mente, a  Hajdúság. Itt elsősorban 

zöldvesszőből halászati, gazdasági 

eszközöket készítettek. Osváth Pál 

már az 1800-as évek végén megírta, 

hogy Bojtról, Biharról a szekerek 

a Váradi és a Debreceni vásárra az 

itt készült kosarakban, tárolóedé-

nyekben szállítják az általuk meg-

termelt portékát. Mi a hagyományt 
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Középpontban az esélyteremtés

Szabó László

őrizve a mai kor szellemének meg-

felelően próbáljuk előállítani a ter-

mékeinket. Például egy szekrényt 

ma már nem lehet úgy elkészíte-

ni, hogy az ajtó nem sarokkal van 

feltéve, mint régen, mikor is egy 

vesszővel volt felkötve, és úgy állt, 

mint síron a galamb. A  XIX.-XX. 

század fordulóján még elfogadott 

volt, de ma már nem. Az az igazság, 

hogy ezek a termékek messze verik 

az országba behozott rattan termé-

keket. A  rattan bútorok nem erre 

az éghajlatra valók, és nem is olyan 

súlyú embereknek, mit mi magya-

rok vagyunk. Az én székeim az én 

115 kilóm alatt meg se pisszennek. 

Sokat ártanak nekünk vele, mert 

megveszik az emberek, aztán egy 

év múlva jönnek, hogy bomlik 

lefele, mit tudnánk vele kezdeni, 

számtalanszor megkeresnek. A mi 

termékeink a világ minden föld-

részére eljutottak már, zsűrizettek, 

minden évben egytől egyig zsűriz-

tetjük a termékeinket.

Sz. L.: Hogyan látod a mai hely-

zetet?

Sz. F.: Én nagyon helyesnek tar-

tom a visszatanítást, ami most elin-

dult ‒ a tudás, a mesterség átadása, 

elsajátítása felelősség, az emberek 

is így fogják fel. Alapos munkát kell 

végezni! A  továbblépés, a  fejlődés 

iránya pedig az, hogy kisszövetke-

zetté kell alakulni, majd pedig ön-

ellátóvá, ha nem is nyereségessé. 

Nagyon várják ezek az emberek. 

Én mindenhol azt tanítom, hogy 

meg kell termelni a vesszőt, mert 

sajnos nagyrészt Lengyelországból 

hozzák be, holott itt vannak a terü-

leteink, és az emberek is itt vannak. 

Zöld vesszőként, főzött vesszőként, 

késztermékként, minden formában 

el lehet adni. Így lehet a teljesen 

analfabéta embernek is munkát 

adni, mert levágni, vegyszerezni, 

megkapálni, ha szükséges, meg 

tudja csinálni, így mindenkinek tu-

dunk munkát adni. Tudom, hogy 

nagyon sok helyen várják ezt a fajta 

segítséget. Váncsodon is nagy sike-

re volt az újratanításnak, örültek, 

hogy ők kapták meg a lehetőséget, 

nagyon sajnálták, hogy vége van, 

de egy kellemes klubdélutánnal 

zártak. Azóta is nagyon várják a 

folytatást. Nagy szükség van azok-

ra az emberekre, akik hatalmas 

energiával, ambícióval rendelkez-

nek, és megteremtik ezeket a lehe-

tőségeket. Tudom, hogy kemény 

munka végigcsinálni, de az, amikor 

a végén járunk valaminek, és látjuk 

az elégedett embereket, arcokat, 

mindenért kárpótol. A  hátrányos 

helyzetű településeken élők számá-

ra nagyon fontos, hogy legyen vala-

ki, aki képes hozzásegíteni őket ah-

hoz, hogy kihozzák belőlük, hogy 

még ők is képesek létrehozni vala-

mit. Ezekre a segítőkre hihetetle-

nül nagy elismeréssel tudnak nézni.

Sz. L.: Korábban is foglakoztál 

tanítással.

Sz. F.: Legalább száz mento-

ráltam van, akiket csak az utóbbi 
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Középpontban az esélyteremtés

Szabó László

időben tanítottam be a szakmára, 

még mindig visszajárok hozzájuk 

különböző képzésekre, odafi gye-

lek a munkájukra. Vesszőültet-

vényt csináltunk, megtanítottam 

őket a vesszőfőzésre, hántolásra. 

Most már az alapokon túl van-

nak, a  bútorkészítést fogom nekik 

innen kezdve megtanítani. Eze-

ket az embereket nem lehetne 

például esztergályosnak, marós-

nak, hegesztőnek kitanítani, mert 

a 8 osztályt is éppen csak hogy el 

tudták végezni. Arra viszont egy 

mesterember segítségével, és némi 

odafi gyeléssel ők is sikeresen meg-

taníthatók, hogy egypár egysze-

rűbb terméket miként kell elké-

szíteni, illetve, amit megtermeltek, 

azt hogyan értékesítsék. Ezeknek 

az embereknek, mivel nem lesz 

mindenki vállalkozó, elsősorban 

abban kell mindemellett segíteni, 

hogy hogyan találjanak maguknak 

foglalkoztatót, illetve hogy miből 

mennyit csináljanak, és mennyit 

kérhetnek a portékájukért a piacon. 

Ha ezt megkövetelik, maradékta-

lanul megcsinálják. A  cirokseprű 

készítést is tanítom, és azokon a 

településeken, ahol már készítik, 

mint például Bojt, Gáborján, Zsá-

ka, gyönyörű, piacképes seprűket 

készítenek.

Sz. L.: Volt-e valamilyen emlé-

kezetes eseted?

Sz. F.: Az nagyon megraga-

dott, amikor korábban Egyek te-

lepülésén kosárfonást tanítottam. 

Az elméleti képzés után közösen 

fontunk egy kosarat, és a készí-

tői közül kisorsoltuk, hogy kié 

legyen az elkészült kosár. Egy na-

gyon szegény asszony nyerte meg, 

akiről tudtam, hogy kenyérre se 

nagyon futotta. Hazafelé meg-

állították, hogy adja el a kosarat. 

Azt mondta az asszony: nagyon 

kellene az ára, de ennek akkora 

az eszmei értéke, hogy azt nem 

lehet kifejezni, nem tudja eladni. 

Azóta is megvan az asszonynak 

az a kosár.

Sz. L.: Hogyan képzeled a jövőt?

Sz. F.: Nagy elégedettséggel tölt 

el, hogy az egész család ezt a szak-

mát űzi. Ezt a tudást, amit meg-

szereztünk, senki nem veheti már 

el. Az ember mindenét elvesztheti, 

de a megszerzett tudást nem. Ezt 

a tudást mi átadjuk, és nem féltjük 

a munkánkat. Nagy örömmel tölt 

el, amikor látom, hogy avatatla-

nok keze alatt már néhány alkalom 

után, a  vessző kezd úgy viselked-

ni, ahogyan mi szeretnénk. Re-

mélem, ez a jó tendencia nem fog 

megszakadni, mert már többször 

volt, hogy elindult valami, és ami-

kor már kezdett volna látszani az 

eredménye, akkor mindig jött egy 

irányváltás, ami megakasztotta az 

addigi fejlődést. Nagyon remélem, 

hogy azok a folyamatok, amik most 

elindultak, mint az újratanítás, 

nem fognak megszűnni, hisz ez a 

tevékenység az emberiséggel egy-

idős. Ez a termék a világon min-

denütt helyt áll az adott vidék jel-
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Középpontban az esélyteremtés

legzetes motívumvilágával, és ami 

még nagyon fontos, hogy hazai 

alapanyagból készül. Amit még na-

gyon fontosnak tartok, az értéktá-

rak megalakulása, ezzel elősegítjük 

értékeink megőrzését. A  mi mun-

kánk is az értéktár bizottság előtt 

van „Derecskei kosárfonás, fonott 

bútorkészítés múltja, jelene, jövője” 

címmel – mert ugye akitől én ta-

nultam, a mesterem még 1976-ban 

meghalt, neki köszönhetően múltja 

van a szakmának, a  jelenébe itt va-

gyok én, a jövője meg a fi am. Amit 

még meg kell említenem és fon-

tosnak tartok, hogy megyénkben 

egyre több helyen jön létre terme-

lői piac, ahol szépen megjelennek 

a kézműves termékek, ami értéket, 

színvonalat is jelent egyben. Talán 

még az lenne komolyabb segítség 

számunkra, ha a népművészeti ter-

mékeket előállító embereknek több 

megjelenési lehetőséget biztosíta-

nának. Itt Hajdúban és Biharban 

nagyon sok népi iparművész dol-

gozik, és ami csak létezik szakma, 

szinte mindegyiket felölelik. Ez 

pedig bizakodásra ad okot, remél-

jük, nem fog a jövőben sem elsze-

gényedni ez a széles kínálat. Össze-

foglalva úgy gondolom, jó irányba 

indultunk el, s ezt folytatni kell!

A  Bihari Népművészeti Egye-

sület oktatói és a résztvevők is igen 

sikeresnek értékelték az együtt töl-

tött alkalmakat. Mint elmondták, 

nemcsak a népi mesterségek alap-

jait ismerték meg, hanem a közös-

ségek is sokat erősödtek az együtt-

léteknek köszönhetően. A  megta-

nultakat a továbbiakban is szeret-

nék alkalmazni és igyekeznek tudá-

sukat továbbadni. Terveink között 

szerepel a program folytatása, azaz 

minél több településen feltárni a 

régi kézműves hagyományokat és 

azokat feléleszteni, továbbörökí-

teni. Bízunk benne, hogy a közös-

ség tagjai ezeket a hagyományokat 

továbbadják, valamint az, hogy az 

újjáélesztett mesterségek a helyi 

értékekben is megjelenjenek.

SZATMÁRI FERENC gyermekkorában került kapcsolatba a vesszőfonással, de komo-
lyabban később, felnőttként nyúlt ismét ehhez a természetes anyaghoz. 2000-ben szer-
zett szakmunkás bizonyítványt kosárfonásból, aztán elkezdte a zsűriztetést. Feleségével 
együtt próbálgatták ki a tervezett formákat. Így nem csak kosarakat, hanem kerti búto-
rokat, lakberendezési tárgyakat is terveztek és készítettek vesszőfonással. 2002-ben meg-
kapta a népi iparművész címet. A derecskei Kézműves Körnek kezdettől tagja, majd a 
Bihari Népművészeti Egyesületnek is tagja lett. A Kézműves Kör tagjaként megkapta a 

„Derecske Városáért” kitüntető díjat. Rendszeresen részt vesz bemutatókon, az egyesü-
let és a Kézműves Kör által szervezett programokon. 2000 óta a kosárfonás-fonottbútor 
készítést OKJ képzésben oktatja. Elismerései: Hajdú-Bihar megyei Minőségi Termékdíj 
(2007), Bihar Kincse Termékdíj (2009), a  IX. Aranyszalma Országos szálas-anyagfonó 
pályázaton vessző-bútor kategória I. helyezés (2010), Élő Népművészet Országos Nép-
művészeti kiállításon Arany Oklevél (2010), XVI. Bihari Számadó Napok III. helyezés 
(2011), X. Aranyszalma Kárpát-medencei szálas-anyagfonó pályázaton fi ával megosztva 
I. helyezés (2012), XV. Bihar-Bihor Expó Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása díja (2012).

SZABÓ LÁSZLÓ Szakmai tapasztalatszerzése már gyermekkorában elkezdődött, mivel 
édesapja 30 évig volt a Tarpai Művelődési Ház igazgatója, ebből kifolyólag minden sza-
badidejét ott töltötte és szívta magába a kultúra levegőjét. Egészen fi atalon önkéntesként 
vett részt a különböző rendezvények megszervezésének minden mozzanatában. Részt 
vett teremberendezésben, volt jegy- és tombola árus, de megtapasztalta a kiállítások ren-
dezésének szépségét is. Ilyen előzmények után természetes, hogy erre a pályára lépett: 
1986 augusztusában a vásárosnaményi Művelődési Központba került, ahol elsősorban a 
fi atalokkal foglalkozott. 1987-ben a következő állomás Beregsurány lett, ahol a település 
kulturális életét irányította öt éven keresztül. A sorkatonai szolgálat után egy pár évig ál-
talános és művészeti iskolába tanított, majd 2006-ban Debrecenbe került. A Kölcsey Fe-
renc Megyei Közművelődési Intézetben elsősorban a megye népzenei és néptáncos cso-
portjaival foglalkozott. Az intézet 2007-ben megszűnt, a munkáját a Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár és Művelődési Központban folytatta. 2013-tól a Nemzeti Művelődési 
Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának munkatársa. Munkája mellett mindig is nagyon 
érdekelte a népzene, az első diplomáját is ezen a területen szerezte. Ahogy az ideje enge-
di a mai napig is foglalkozik vele, és igyekszik segítséget nyújtani a megyében működő 
népzenei és néptáncos együtteseknek. Már a pályája elején megtapasztalta, hogy milyen 
ereje van egy közösségnek, és az elmúlt évben is szerencséje volt közreműködni egy kö-
zösség létrehozásában, és azóta is követi a működésüket. Egyik legfontosabb feladatának 
tartja a közösségek megalakításának elősegítését és működésük támogatását.


