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2017. november 16. 

Technika 
 
Természetes anyagok felhasználásának lehetőségei alsó tagozaton 
Vízparti növények: gyékény, káka, sás 
 
Készítette: Bárány Mara 
 
 
1. ELMÉLET 

1. Gyékényfeldolgozás a múltban. 

Csilléri Klára néprajztudós szerint az ősmagyar korban, a nemezsátorban, földre terített 
gyékényeket használhattak alvásra. Gyékény szavunk ótörök eredetű, még honfoglalás előtt 
került a nyelvünkbe. Az elnevezés a növényt és a belőle készült fonott fekhelyet is jelenti. 
Tápén még fél évszázaddal ezelőtt is aludtak földre terített gyékényen. (Csilléri 1982) A 
Kárpát-medencét a 19. század derekán kezdődő folyamszabályozások, lecsapolások előtt, 
nagy területen borította víz, vizes rét. Ennek a vidéknek az adottságai meghatározták az ottani 
emberek életét. Bőven termett itt nád, gyékény, sás, vessző, káka. A rét adta anyagokat 
használták az építkezésnél, bútorkészítéshez, kosárkötéshez.  

2. Gyékénymunkák, Kárpát-medence táji, etnikai hagyományai 

A paraszti háztartásokban, a faluközösségekben szinte minden embernek értenie kellett a 
fonáshoz, kosárkészítéshez.  Házi munka, vagy háziiparszerűen végzett, többnyire téli 
tevékenység volt. Az Alföldön, főleg a Tisza mentén és a Dunántúl vizes területein, valamint 
a határon túli Mezőségben találunk gyékényfeldolgozásra szakosodott falvakat. A mesterség 
ott maradt fenn legtovább, ahol a kevés szántóföld miatt, az emberek rá voltak szorulva a 
gyékénymunkára.  Híres gyékényfeldolgozó központok: Tápé, Biharnagybajom, Tiszavalk, a 
Fertőd-Hanság vidéke, Bősárkány, Sarród, Erdélyben Mezőfele, Beszterce megyében Tacs. 
Híres volt székkészítő munkáiról a Baranya megyei Ófalu. A cigány etnikum a 
gyékényportékákkal főleg kereskedett, de technikát is megtanulta. 

A gyékény szedése, és tárolása 

Tavak partján, folyók árterében, vízjárta réteken mindenütt megnő a gyékény. A legjobb 
gyékény derékig érő vízben terem. Legtöbbször a náddal, kákával fordul elő a vízpartokon. 
Barna buzogányáról könnyen felismerni. Gyűjtésnél mégsem ezt, hanem a buzogány nélküli 
szárakat kell tőben levágni. A gyékény augusztus közepe táján érik. A vágáshoz ívelt pengéjű, 
nyeles gyékényvágót használnak. A levágott gyékényt kiteregetve jól ki kell szárítani, szellős 
helyen évekig eláll. 
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Gyékényrengeteg a Tisza tónál 

 

Gyékényvágó gagucs 

A gyékény felhasználása az utóbbi évszázadban visszaszorult. A gyékénytermő rétek 
lecsökkenése az életmód változása, az ipar fejlődése háttérbe szorította a kézműves 
módszerekkel előállítható tárgyak iránti igényt. 

3. Különböző gyékény megmunkálási ismeretek  

a) Spiráltechnika: a nyersanyag szálait vagy szálainak nyalábját spirál alakban vezetjük,a 
meneteket összeerősítjük, varrjuk. Készült belőle: méhkas, szakajtó, kenyértartó, párszárító, 
gyerekülcsi, talpaló. 

 
Biharnagybajom, Szűcs Sándor Múzeumban spiráltechnikával készült kenyértartó, és 
szakajtók 
b) Négyzetrendszeres technika. a fonat két irányban egymásra merőlegesen futószalagszerű 
szálak összeszövődéséből adódik. A két szálcsoport szélessége, minősége, egymástól való 
távolsága azonos. Példáit láthatjuk a bősárkányi szatyorkészítésnél. A kereszteződésekből 
többféle minta alakítható ki: pl. kockás, sávolyos). 
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Készül a bősárkányi szatyor kockás mintával  
 Tápai típusú szövött párna gyékényből 

c) Lánc vetülékes technika: A fonat két irányban, egymásra merőleges szálak 
összeszövődéséből adódik. A két szálcsoport minősége, vastagsága, vagy egymásközti 
távolsága nem azonos. A többi vízparti növény a sás, és a káka felhasználása kisebb 
mértékben terjedt el. Sásból a székek felületét kötik, valamint lábtörlő készítésére használják, 
ritkábban tároló edény készítésére. 

  
Sáslábtörlő készítés (Fertőszéplak) 

2. GYAKORLAT 

1. Anyagismertetés 

A gyékény több egymásra boruló levélből áll. Ezeket szét kell bontani. A legkülső levél törős 
kemény, nem használható. A gyékény fölső része a farka, szintén kemény, ezért ezt a részt 
levágjuk. Ahogy befelé haladunk a bontással, a levelek egyre keskenyebbek és 
rugalmasabbak. 
A megtisztított gyékény 
A szétbontott leveleket a felhasználás előtti napon be kell locsolni. Becsomagolva, vízhatlan 
zsákba téve másnapra megpuhul. A gyékény darabolható, hosszában elhasítható. 
A gyékény megmunkálásához nincs szükség sok eszközre. Bicska, olló is jó a daraboláshoz. 
A szálak áthúzásához, nagyméretű tűt, vagy gyékénytűt használjunk. 
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Tű, gyékénykötő tű 
Simító hengerre a kész munkák lesimításához van szükség. A kisebb kerek kosarak 
elkészítéséhez formának használhatunk üvegeket. 

2. Kockás és sávolyos alátét készítése 
A kockás alátétnél az egymást keresztező szálak azonos vastagságúak. A gyékényszálakat 
méretre szabjuk. A fonás egy alatt egy fölött halad. A szegés zsinórkötés. 

A sávolyos fűzésmód: kettő vagy három 
szál fölött-alatt minden sorban eltolva 
halad. 

 
Edényalátét, közepe kockás, szélén 

többsoros zsinórkötés 

3. Gyékényszövés 
A gyékényponyvák, szatyrok, párnák szövéséhez farámára van szükség. Ez egy egyszerű 
szövőszerkezet két hengerrel, lyukas bordával. Először felvetést készítünk a rámára. A 
gyékényszálakat vékonyra kell hasogatni a munkához. Táborban, földbe vert cölöpökön is 
lehet szőni két rúd, és egy kifúrt borda segítségével. 

4. Játékok, ékszerek és, ajándékok készítése gyékényből, kákából, és sásból 
Nagyon sokféle egyedi ötletet lehet megvalósítani ezekből az anyagokból fonásokkal, 
kötözéssel. 

 
Karkötő kilenc szálas fonással Kákacsörgő 5 szálból 
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A rámán a felöltő szálak közé jobbról-balról 
bújtatjuk a gyékényhasítékokat. 

 
Szövött gyerekszatyor 

 

 

Gyékénycsillag kötözéssel 

 

Kiskocsi gyékényborítással 

Kákakecske kötözéssel Sásbaba 
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Gyerekek kistutajjal 

A szalma 
1. ELMÉLET 

1. A szalmamegmunkálás kezdetei 

A fonás ősi mesterség, de a természeti népek először a termesztés nélküli vadon termő 
növényekből készíthették fonataikat, kosaraikat. A szalma feldolgozása csupán a földművelés 
elterjedése után kezdődhetett. Eredetét azonban hiába kutatnánk, keletkezésének sem helye, 
sem ideje nem ismert (Csontos Gábor. A szalmafonás múltja) 

A fonások anyaga sokféle a földrész, a világrész kultúrájának, éghajlatának megfelelő. 
Érdekes azonban, hogy például Kínában, Vietnamban hasonló fonatot készítenek 
rizsszalmából, mint Nánáson búzából és rozsból. Olaszországban, elsősorban Toscanában 
terjedt el a szalmafonás. A szalmafonás megtalálható Eurázsia legtöbb népénél, és az Afrikai 
Amerikai földrészen is. 

2. Szalmamegmunkálás a Kárpát-medencében 

A magyarság már az ugor-magyar korban megismerte a földművelés alapjait. Ebből a korból 
származik a köles és kenyér szavunk. Számottevő földművelésről csak a bolgár –török 
együttélés után beszélhetünk. Búza, sarló szavunk török eredetű. A földművelés kezdetén 
legnagyobb jelentőségű a köles, az árpa a búza és különféle változatainak a termesztése 
hazánkban. 
A szalma felhasználása a paraszti kultúrában 
A paraszti háztartásokban a szalmát sokoldalúan hasznosították. Aratáskor szükség volt 
kötélre, amit szalmából csavartak. Használták a szalmát állat alá alomnak, vert-vályogfal 
készítéséhez, tapasztásához. Üveg cserépedény közé tették szállításkor, hogy ne törjenek 
Begyújtáshoz, szigetelésre, disznóvágáskor pörzsöléshez. Jó koszorú alap, hullámverés ellen 
bálába kötve használták. A szalmazsákot tömték vele. 
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Teregetett szalmatetős csűr 
(Szentendre Falumúzeum) 

 
Száradó szalmaközegek Kőrispatakon 

Megmunkálással készült a szalmatető (zsúptető), melegágy szövet, redőny, lábtörlő, 
tárolóedények,(véka, szapu, zsombor, szakajtó) méhkas, papucs, csizma, kalap, aratódíszek 
Gabonák és szalmájuk 
A gabonafélék közül elsősorban a búza, és a rozs szalmája megfelelő fonásra. Nagyon sűrű 
aprólékos fonathoz az alakor szalmája is jó. Fel lehet még használni a tritikálét, és a zabot. Az 
árpa szalmája rövid, csak díszítésre jó a köles is. 
 

Termesztés, aratás, tárolás. 
A búza és a rozs vetését már szeptemberben, Kisasszony napján (szept.8), vagy Máté hetében 
elkezdték (szept. 21) Göcsejben a Ferenc hetet tartották legalkalmasabbnak a vetésre.(okt.4) 
A vetés nagy szakértelmet igényelt, férfimunka volt. Szertartásosan végezték. A gazda tiszta 
ruhába öltözött, megszentelte a vetőmagot. A vetőabrosz a karácsonykor használt ünnepi 
abrosz volt. 
Az aratás szintén szertartásosan történt, imádsággal, kalap leemeléssel, az aratóeszközök 
megszentelésével. Kezdete hagyományosan Péter-Pál napja (jún. 29) vagy Sarlós 
Boldogasszony (júl.2)  
A fonáshoz szedett gabonához nem kaszát, hanem sarlót vagy ollót kell használni, hogy ne 
törjenek a szálak. Legjobb idő a szedésre  az aratás előtt 1-2hét, amikor még egyenes a 
gabona,és zöldes foltok is látszanak a táblán .A napon 3-4 napig kell szétterítve szárítani. 
A fonáshoz gondosan megtisztított szalmát szellős helyen dobozban tároljuk. Érdemes 
szétválogatni szárvastagság szerint. 
Szalmafonással foglalkozó falvak a magyar nyelvterületen: 
Hajdúnánást az „aranyszalma” városának is nevezték. Már 1750-től fellendült a városban a 
szalmafonás, majd háziipari tevékenységgé vált. Erdélyben több faluban fonták rendszeresen 
a szalmát, és készítették a kalapokat, szatyrokat: kiemelkedő közülük Bözöd, Jobbágytelke, 
Hencida, Kőrispatak ahol szalmamúzeum is látható. Itthon Zengővárkonyban van 
szalmamúzeum. 
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Erdély, Bözöd szalmafonó asszony 

3. A szalmafonás típusai 
Aratódíszek. Lapos fonatú kalapok, kosárfélék. Spirális technika-szakajtók. 
 

Az aratási szokások leglátványosabb mozzanata a munka befejeztével az aratási felvonulás 
szalmából font aratókoszorúval. 
Bél Mátyás 1730-as leírásából értesülhetünk az aratóünnep, koszorú készítés szokásáról. Itt 
még fejre helyezett koszorúról ír, amelyet a legkiválóbb arató kap. 
Az aratókoszorúk igen nagy változatosságot mutatnak országszerte. Az aratókoszorúk 
tipologizálását Madarassy László végezte el (Madarassy: Az aratókoszorú 1931Eth) 
A következő típusokat különböztette meg:kalászborona, kalászcsiga, kalászházikó,kalász 
szentségtartó,kalászkoszorú,kalászharang, kalászkorona. 
A múlt század elején Darányi Ignác földművelésügyi miniszter szorgalmazta az aratóünnepek 
megtartását. 

 
Aratókoszorú csigákkal, boronákkal 

 
Spirális technika szalmanyalábok vesszővel 
összevarrva 

  



 9 

 
Lapos fonással készíthető munkák 
A 4, 5,7,9, 11szálú lapos csíkokból, csigavonalban összevarrt kalap, vagy formán táska, 
szatyor készíthető. 
 

II GYAKORLAT 

1 Anyagismertetés, a szalma előkészítése munkára. 

A szalmaszárból kivágjuk az ízeket. A legfelső 2 ízből dolgozunk, ezek a leghosszabbak.. A 
harmadik íz játékoknak megfelel. A szalmát be kell áztatni. Az áztatási idő fajtától is függ, de 

általában 30 perc elég a felpuhuláshoz. 
Eszközigény: megfelelő hosszú áztatóedény, olló bicska, cérna, tű csipesz, kötöző 
 

 

2 . Díszek, játékok, ajándékok készítése szalmából  
Karácsonyfadíszek készítése 
Szalmából mutatós díszeket lehet készíteni kötözéssel 

  

Az üstökös csóváját és a csillagot külön kell elkészíteni, majd egymáshoz rögzíteni 
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Először glóriát hajtogatom meg 3 szálból 
Alul és a szárnyat zsinórral rendezem. 

 

Koszorú 

 

 

 

  
  

Kötözéssel kialakítható baba és madár 
 

 

Lánc feldarabolt szalmából és apró fagyöngyből 

Irodalom: Nagy M. Vidák I: Fűben, fában játék (Planétás 1999) 
Bárány Mara: Gyékénymunkák (Cser 2006) 
Játék tér ,játék tár (DVD Hagyományok Háza 2008) 
Bárány Mara: Csuhémunkák (Cser 2009) 
Tüskés Tünde: Szalmababák, kalásztündérek (Pro Pannonia) 
Tüskés Tünde: Szalmafonás (Cser 2013) 


