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A kiállítás előkészületi munkái már az év első felében megkezdődtek. Látványosan és 
sokoldalúan kívántuk az érdeklődők elé tárni a település és az itt élő emberek életét is átszövő 
kaskötés és kosárfonás történetét. Reméltük, hogy a tárlat gazdag anyaga számos látogatót 
vonz majd életkortól, iskolázottságtól, foglalkozástól függetlenül, akik – főként a helyiek – 

méltán lehetnek büszkék településük múltjára, és a jelenben cselekvően is részt kívánnak 

venni a város életében s ezáltal igazi lokálpatriótákká válhatnak. 
Kiállítás helye: Békési Galéria, Időszaki kiállítóterem (110 m2) Békés, Széchenyi tér 4. 
Megnyitó: 2019. szeptember 6. A zárás ideje a rendkívüli járványügyi helyzet és az ideiglenes 

bezárás miatt: 2020. október 28. 

Rendező: Szojka Petronella néprajzos muzeológus 

 

Békés, mint a legtöbb alföldi település, önellátó volt, a vas kivételével, a háziipar a család 
minden szükségletét kielégítette. A Körösök vizes, mocsaras vidéke – a folyószabályozás 
előtt - ideális volt a különböző szálas anyagokból (nád, sás, gyékény), így a fűzből készült 
épületek, gazdasági és háztartási termékek készítéséhez szükséges nyersanyag beszerzésére, 
illetve később a tudatos termesztésére. A fűz felhasználása eleinte csak építési, illetve védelmi 

célt szolgált, mint például a gátmegerősítés, de idővel kialakult az eszközkészítési folyamat is, 
ami ugyan úgy kiszolgálta a földművelést, a méhészetet, mint a környéken jelentős halászatot. 
Nagyon kevés olyan család volt/van Békésen, aki ne kötődött volna valamilyen módon a 
kaskötéshez vagy a kosárfonáshoz. A helyi embereknek évtizedek alatt kialakult és 
nemzedékről nemzedékre átadott tudását fejlesztette művésziessé az 1890-es években létrejött 
kosárfonó iskola, de így is sokan voltak, aki a háziipar szintjén folytatták a fonást.  

A mai kor emberének már természetes, hogy ha megtetszik neki egy vesszőből készült 
termék, akkor megveszi a boltban, de elképzelni sem tudja – kivéve, ha kaskötő vagy 
kosárfonó családba született -, hogy egy kosár elkészítése mennyi munkával, idővel és 
fáradtsággal jár. Ma már nagyon kevesen tudnak Békésen megélni a kosárfonásból, 
mondhatjuk, hogy kihalóban lévő kézműves mesterség, ezért is jelentős dátum 2018. 
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októbere, amikor a békési vesszőfonás, mint kulturális örökség bekerült a Békés Megyei 
Értéktárba. A hivatalos emléklap átadására pont a kiállításmegnyitót követő másnapon került 
sor. Ezzel a néprajzi kiállítással szerettük volna felidézni, valamint újra megismertetni a 

Békés és környékére egykor jellemző vesszőfűz termesztését, a kaskötésen és a kosárfonáson 
keresztül a háziipari szövetkezetig. 

A tárlathoz múzeumpedagógiai programot is terveztünk, mivel intézményünkben már 
hagyomány a helytörténeti jellegű tárlatokhoz kapcsolódó rendhagyó órák szervezése. 
Mostani kiállításunk esetében azonban ennél többre igyekeztünk vállalkozni, mert az 

általános iskolásokon kívül a helyi és a környékbeli óvodákat is megkerestük, és örömmel 
vettek részt a foglalkozásainkon. A foglalkozásokon 400-500 gyermek megjelenésére 
számítottunk, természetesen ez függött a pedagógusok aktivitásától is. A múzeumpedagógiai 

programunk részét képezte, hogy a gyerekek nemcsak megtapinthatták a kiállított tárgyakat, 

eszközöket, hanem a korosztályuknak és képességüknek megfelelően kézműves foglalkozás 
keretében elkészíthettek egy-egy olyan tárgyat, aminek az alaptechnikája a vesszőfonáshoz 
kapcsolódik. A felső tagozatosok esetében feladatlappal is készültünk, mivel a programhoz 

kiadvány is társult, amely a 2015-ben útjára indított a Jantyik Mátyás Múzeum Füzetei című 
foglalkoztató füzet VIII. száma volt, „Mit tudsz a vesszőfonásról?” címmel. A füzet 
megválaszolandó feladat-anyaga természetesen a tárlatvezetésen elhangzottakra épült. Helyes 
megoldásáért – ez az eddigi metódus is – kisebb ajándék, ebben az esetben, mint a legjobb 

segédinasnak járni szokott, „csokipénzt” kaptak. A diákokon kívül természetesen 
számítottunk a városuk története, hagyományaira vagy szakmájuk múltja iránt érdeklődő 
felnőtt látogatókra is, összességében így mintegy 1.000 látogatót reméltünk. A kiállítás témája 
érdeklődésre tarthatott számot mind az idősebb, mind a fiatalabb generációkban, a településük 
múltja iránt fogékony lokálpatriótákban pedig tovább növelhette az identitás-tudatot. 

 

 

1. egység: Bevezetés, a fűzfajták termesztése és bemutatása 

 

Megszerkesztett, felkasírozott habosított PVC-tablón szöveg, képekkel kísérve, valamint 

kévében összekötve egy-egy nyers és hántolt vessző bemutatása illusztrációként. 
 

1.1. A fűz termesztése Békésen 

A Fehér- illetve a Fekete-Körös hullámterében a fűz 1855-ig szabadon, illetve előtte, a 
Kettős-Körös mentén és a települést átszelő kis erek mellett már korábban telepítetten is 
előfordult. A településen nemcsak a vadon termő füzet használták a XIX. század közepén, 
hanem már nemesfüzet is termeltek a Sós-, Mogyorós- és Kocsorzugban, Hosszúgátnál, 
Belencéresben, ahol 1851-ben a vágott fűz öljét 1 forint 15 koronáért adták.  
A békési vessző nemcsak a környéken volt kelendő, hanem messze földön is híres volt. Ennek 

jó példája, hogy 1888-ban a jászberényi és nagyszebeni büntetésvégrehajtó intézet is 
megkereste a község vezetését, hogy az első évente 20-30 métermázsa, az utóbbi 1 millió 
tonna hántolt fehér füzet is átvenne az ottani kosárfonó rabipar részére.  
De, aki megtehette, az a kertjében, a tanyákon is ültetett és termelt fűzfát, mivel termelési 
körülményeit tekintve elég igénytelen, és a vadon termő fajták bármilyen folyó vagy tó 
árterében jól érzik magát. 
A fűz szaporítása mesterséges körülmények között kétféle módon történik, magról, illetve 
dugványozással. Az utóbbit Békésen „tufërozás”-nak nevezték, amit ősszel vagy tavasszal 
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végeztek. Mivel még a legkeményebb talajba is dugványoztak, ügyelni kellett arra, hogy a 
fűzdugvány ne vakuljon meg a leszúráskor, vagyis a fűz vége ne roncsolódjon közben. Ezért 
egy kb. 50-60 cm hosszú, felül kb. 15 cm hosszú „fogóṷ”-val (fogó) ellátott „fúrú”-val (fúró), 
ami alul hegyesedő vaspálcába végződik és körülbelül a felénél egy „rugóṷ” (rugó) van 
elhelyezve előre lyukat csináltak. Amibe „a dugvánt, dugvány-t lënyomja, a dugvánt 
mëgszorítja, hogy a föld hozzáérjen és kösse” Puhább földbe csak egyszerűen belenyomták az 
ujjnyi vastag vessző végéből levágott 30 cm hosszú darabot a vastagabb végével, úgy, hogy 
csak két-három ujjnyi rész látszódjon ki a földből. Ha sikeres volt a dugványozás, akkor az 
első évben már 2-3 egyenes hajtás lett rajta, amit minden évben vissza kellett metszeni, hogy 
még dúsabb bokor legyen belőle. 

 

1.2. Fűzfajták 

Békésen többféle fűzfajta is előfordult, ami kötésre, fonásra is alkalmas volt, pontosabban a 
helyiek 7 félét ismertek, azt is inkább a népies elnevezésük szerint. 
A veresfűz vagy cinegefűz (latinul: Salix rosmarinifolia) a nedves, homokos talajt, illetve a 

tőzeges, mocsaras réteket kedveli. Alacsony cserje, aminek az 1-3 cm hosszú levelei rövidek, 
lándzsás szélűek. A levél színe sötétzöld, fonáka selyemszürke, ágai sárgászöldek, fiatalon 
szőrösek. A kisebb munkákhoz alkalmas vesszőfajta. 
A sárgafűz vagy arafűz (latinul: Salix viminalis), vagy közismertebb nevén kender, a 
nedves, agyagos talajon található meg inkább, ezért a folyópartok és a rétek tipikus 

bokorfüzei, amelynek a szára világossárga, a felül sötétzöld, alul fénylő, selymes levelei 

hullámos szélűek, keskenyek és hegyesek. A nevét onnan kapta, hogy a levelei hasonlítanak a 

kenderére. Erős, kemény vesszőfajta. 
A reketyefűz (latinul: Salix cinerea) a folyóvölgyek, lápok gomba alakú, 3-4 méter magas 
bokra, aminek a levelei és vesszői fiatal korában bolyhosak és barna színűek. Mivel rövidek 

és vastagok a vesszői, csak durvább munkákhoz használták. 
A kecskefűz (latinul: Salix caprea) nyirkos, gyakran vízfolyásos vályogtalajokon, erdei 

vágásokban megtalálható, akár 3-10 méter magasra nővő termetes bokor vagy kisebb fa is 

lehet. Levelei hosszúak és szélesek, olajzöld színűek, fonákjuk molyhos szőrű. 
Jellegzetessége, hogy lombfakadás előtt barkavirágzatot hoz, amely elnyílás előtt ezüstös-

fehér. 
Az iszapfűzfa (latinul: Salix) a folyók hullámterének jellegzetes növénye, ami általában 
magról szaporodik. Mivel bárhol megtalálható volt, a zöld kasok kötésénél előszeretettel 
használták. 
A vadon megtermő fűzfajták mellett a békésiek a nemesített, kényesebb fajtákat is ismerték, 
amelyeket a XIX. század végén már fűztelepeken neveltek az ipar számára. Ezek a fajok 

sokkal több gondozást igényeltek, mint a vadontermő társaik. Két elterjedt fajta volt ismert, az 

egyik az aranyfűz (latinul: Salix alba), amely az aranysárga, néhol vöröses árnyalatú 
vesszőiről ismert. Mivel puha és hajlékony fajta, főleg kötésre és csavarásra használták, de a 
békésiek szerint kiváló alapanyag volt a kerítés és a fal fonásához is. 
A másik, máig is mesterségesen termesztett és a kosárfonáshoz legelterjedtebben használt 
nemesített fajta az amerikai fűz (latinul: Salix americana). Jellegzetessége, hogy a 10-12 cm 

hosszú alul-felül zöld levelei lándzsa alakúak, szélei fűrészesek. A vesszői alul zöldek, felül 
bordóak, kemények, de ennek ellenére hajlékonyak.  
 

 



4 

 

2. egység: A vessző vágása és előkészítése  
 

Megszerkesztett, felkasírozott habosított PVC-tablón szöveg, archív fotómásolatokkal és a 21. 

században készített fényképekkel kísérve, valamint az adott munkafolyamathoz kapcsolódó 

munkaeszközök két posztamensen elhelyezve. 

 

2.1. Vessző vágása 

A betakarítás mindig nyáron és ősszel történt, tehát levélhullástól tavaszig, amikor már elég 
szívós és erős volt a vessző. Amennyiben nem tudtak „aratni” a megfelelő időben, akkor 
megvárták amíg beérik, mert kora tavasszal megindul a hajtásokban a nedvkeringés, vagyis 
„mizgésëdik” és ilyenkor könnyebben lejött a héja.  
De a legnagyobb mennyiséget mindig ősszel vágták le és csak szükség esetén szedtek télen is 
egy-két kévével. A vesszővágásnál az egész család részt vett, a férfiak az úgynevezett 
vesszővágóval, ami egy kb. 60 cm hosszú nyélre ráerősített kb. 15 cm hosszú, kaszahegy 
szerű pengéből álló eszköz volt „aratták” az arra érdemes vesszőt.  
A kellő mennyiségű füzet kévébe kötötték, amit a saját anyagjával húztak össze gúzsba. 
Egy-egy család mindig csak annyit vesszőt vágott, amennyit meg tudott fonni egy tél alatt. A 
hazaszállítást vagy egyénileg oldották meg, esetleg fuvarost fogadva, vesszőkévével vagy 
kosárral fizetve.  
2.2 Előkészítés feldolgozásra (pucolás, főzés és hántolás) 
A XIX. században még majdnem minden békési háznál ott száradt az eresz alatt az 

összekötözött ficfavessző, amiből, amikor ráértek, de inkább a téli időszakban, kasokat vagy 
kosarakat készítettek, tehát a mindennapokban is használható eszközöket. A felhasználást a 

pucolás és tisztítás előzte meg, vagyis a gallyakról leszedték a lombokat és az egyéb 
hajtásokat. Mielőtt a vesszővel dolgozni kezdtek, legyen az zöld vagy hántolt, beáztatták, 
vagy ahogy Békésen mondták „mëgásztatják”, hogy könnyebb legyen hajlítani. Az így kapott 
zöld vesszőt, vagyis hántolatlan barna vessző alapanyagot, a kaskötők már tudták is közni. A 

kosárfonók viszont hámozott, főzött vesszővel dolgoztak, amit úgy értek el, hogy az 
alapanyagnak valót legalább két órán keresztül főzték. A vesszőhántást, hámozást Békésen 

vesszőhúzásnak hívják, amit egy kb. 40 cm hosszú fanyélbe vert vas csiptetőn végeztek, 

mivel az így meghasadt hajat könnyebb volt eltávolítani. Régebben ez az eszköz teljesen fából 
készült. Az ipar fejlődésének köszönhetően a főzés és a hántolás munkafolyamatánál a kézi 
erőt felváltotta a gépi.  
Amikor minden szempontból elő volt készítve az alapanyag, akkor a vesszőket hosszuk, 

vastagságuk szerint osztályozták, így derült ki, hogy melyik lesz jó fenéknek, oldalnak vagy 

fülnek. 
 

3. egység: Fonás és technika 

 

Megszerkesztett, felkasírozott habosított PVC-tablón szöveg, munkafolyamatok archív 
fotóinak másolataival kísérve. 2 db 1x1,5 méteres dobogón két műhely lett berendezve, ahol a 

kaskötéshez és a kosárfonáshoz szükséges eszközök és a fonás fázistárgyai lettek kiállítva. 

Ehhez a kiállítási egységhez kapcsolódóan, egy kis fonott asztalon kosáralapok lettek 

elhelyezve, ahol az egyes fonástípusokat színes szalaggal ki is lehetett próbálni. Ezeket a kis 

alapokat a múzeumpedagógiai foglalkozás során a felső tagozatos tanulók is kipróbálták.  
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3.1 Kaskötés, kosárfonás eszközei 
A kaskötéshez vagy a kosárfonáshoz a legegyszerűbb eszközöket használták, amelyek 

bármelyik gazdaságban fellelhetőek voltak, mint például a verővas vagy kaskötővas (ez egy 
kb. 40 cm hosszú és kb. 3 cm széles, egyik végén hegyes vasrúd) a vessző leveréséhez; a 
szurkáló (kb. 15 cm hosszú, egyik végén hegyes vaspálca), ami a szegések és a karima 
készítéséhez szükséges. Ezeken kívül mindig ott volt mellettük egy hegyes kés, amivel 
hasították a vesszőt, valamint a vessző levagdalására egy „herűlőü” kés vagy másnéven egy 
kurta kés. Akik már kast is kötöttek, azoknak elengedhetetlen volt, ahogy békésen nevezik, a 
fakutya vagy kutya használata. „Ez az állvány nevét onnan nyerte, hogy hasonlít az ülő 
helyzetben lévő kutyához. Részei: a két lába, köüdöke ’köldöke’, kereke.”  Ez az eszköz csak 
az 1930-as években terjedt el a településen, előtte a térdükön vagy a két lábuk közzé 
szorították a feneket, vagyis az alját és úgy fontak. A kutya köldökébe tett faszegen forog egy 
kerék, az úgynevezett kutyakerék, amibe három szeget vertek, hogy arra szúrják rá a kas alját, 
hogy egyszerűbb legyen forgatni munka közben. A kosárfonóknál már csak egy szeg volt 
középen, mivel ez is képes megtartani a kosárat. 

 

3.2 Fonásformák 

A Magyarság Néprajza szerint a vesszőfonás készsége és hajlama benne van a magyar 

népben, még egy gyermek is érthet hozzá, hiszen a technikát az ember még madaraktól 
leshette el, amik ágak, szálak egymásba fonásával, fűzésével alakították ki a fészkeiket. 
A fűz, felhasználást tekintve elsődleges anyag, mivel a levágást követően azonnal, nyersen is 

felhasználható. A feldolgozása már a gyűjtögető kortól kezdve ismert, mivel az úgynevezett 
sodró, fonó és kötő technikákat ezen is tudta gyakorolni az ügyes kezű ember a sás, a gyékény 
és a gabonaszár mellett.  

A legegyszerűbb dolog, amit el lehet készíteni az „ősegyszerű” eljárással, az a sodrással 
készült különböző gúzstekerések, korcolások, de kötöttek vesszőből seprűt, boronát és a 
sövénykerítés fonásához sem kellett különösebben nagy szakértelem, bármelyik ügyes kezű 
földműves meg tudta csinálni. Némi szakértelmet és gyakorlást kívánt már a 
halászszerszámok és a mezőgazdasági kasok, úgy, mint a szekéroldal, vagy másnéven a 
kocsikas elkészítése. 
A legtöbb tudás, tapasztalat, gyakorlás természetesen a már valamilyen alakzatot felvevő 
szögletes (például ládafélék) vagy kerek (például a borítókas, kosár, halászvarsa) formák 
fonása igényelte. A szögletes ritkább, míg a kerekebb formák elterjedtebbek voltak, mivel 
magából a vesszőből is az utóbbi kialakítása volt a természetesebb.  

 

3.3 Lánc-vetületes technika 

A vesszőnél az úgynevezett lánc-vetületes technikát alkalmazták, amely alapján „a fonat két 
irányban, egymásra merőlegesen futó szálak összeszövődéséből adódik”. Mivel nem 

engedhette meg magának a készítő, hogy sok felesleget termeljen, ezért amit tudott, mindent 
felhasznált, emiatt lehetett, hogy a szálak minősége és vastagsága eltért egymástól, de még a 
köztük lévő távolság sem volt azonos. Általában a láncszálak voltak a vastagabbak, amelyek 

közé fonták a vetületszálakat és általában mindig balról jobbra haladtak vele. A vetülékszálak 
fonásmódja, technika szerint is négy csoportra osztható. A legelterjedtebb az egyszálas 
fonásmód, amikor a láncszálak között egyszerre csak egy, esetleg összefogva két vagy több 

szálat is vezetnek. A másik legkedveltebb a zsinóros fonás, amikor is egyszerre legalább két 
vesszővel kötnek, amelyek mintha zsinórszerűen összecsavarodva fonódnának a láncszálra. A 
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harmadik fonástechnika, ami főleg a kosaraknál szokott előfordulni, a soros fonás, amikor is 
minden láncszál mellől indul egy vetületszál, de ilyenkor egy fonóvesszővel mindig csak egy 
lépést haladnak. A negyedik mód a korc, amely főleg a Felső-Tisza vidékére volt jellemző. 

 

3.4 A vesszőfonás típusai és példái 
A vesszőfonást hét típuskörbe sorolják, ami a funkcionális és formai egységet, ezenkívül a 
nyersanyagegységen belüli technikai egyéget is jelenti. Így megkülönböztet 1. földbe tűzött 
karókra épülő, 2. kiemelt és 3. fakeretes formát, valamint 4. csúcsos, 5. gömbölyded fenekű, 
6. fenekes és 7. kávás kosarat. Békésen a felsorolt hét típus közül csak a kávás kosár nem volt 
ismert a háziipari termelésben, de a kosárfonó iskolában, valamint az ahhoz kapcsolódó 
nagyiparban már bevezették ezt a kosárformát is. 

A hét típust két csoportra lehet osztani, egyenlő távolságú karóra fonták, vagy sem. Ez is jelzi 
a mesterek találékonyságát, mivel pár vágó és szúróeszközön kívül a természet adta 
lehetőségeket használták ki az alkotáskor. 
A földbe tűzött karókra épülő formatípusnak a legegyszerűbb példája a sövénykerítés, amihez 
akác- vagy tölgyfához karókat ástak le a földbe, majd 3-4 szálat összefogva fonták a kerítést. 
Az eső ellen a tetejére összekötött fűzfakévékből peremet vagy másnéven prémet helyeztek.  
A kiemelt formatípus onnan kapta a nevét, hogy az egyes használati tárgyakat a földbe szúrt 
karókon, vagy ezt helyettesítve fonószéken fonják meg, majd azokat kiemelik és 
összeillesztik. Mint például a kocsikas részeit, amit oldalkasszéken fonták, ami mindig ugyan 

olyan hosszú volt, mint az a kocsi, amire szánták. Ez a gerenda kb. 15 cm széles volt, amibe 
meghatározott távolságra lyukakat fúrtak. A fonás technikája hasonló volt a sövénykerítés 
készítéséhez.  
A fakeretes formát a faalap furataiba szúrt karókra fűzik, így készült Békésen a fonott kapu. A 

negyedik típus a csúcsos kosár, amit ilyen elrendezésű karórendszerre fontak, ami lehetett 
vagy egy természetes módon sok ágú fa, vagy egy vastagabb ág behasítva, esetleg középen 
összecsomózott vesszők által alkotott keret. A településen ez a csúcsos méhkasra volt inkább 
jellemző.  
A karkosarak kialakításának első formája a gömbölyded fenekű kosár, amit az átmenet a 
fenekes kosárhoz, amikor is a feneket külön fonták meg, majd a fenékbe tűzött vesszőkre 
fonták a kosár falát. Ez adja minden kas- illetve kosártípus alapját, legyen az bármilyen 
gazdasági kosár, vagy karkaska.  

 

3.5 Kasfonás 

A kas részei: feneke, oldala, szája és füle. A legelsőnek elkészített rész, a fenékváz, amin a 

feneket fonják. Ez minden kasnak és kosárnak az alapja. Ezt a fenékkaróból készítik, aminek 
az alapja egy csillag. Ami a következő képen készült: négy fenékkarót behasította, abba másik 
négy fenékkarót átdugtak, így kapva meg az úgynevezett „kurucsa kereszt” -t. Ezután 
következik a fenékváz megerősítés, amikor is két szál vesszővel, vagyis sziromvesszővel 
körül fonták, majd a fenékkarókat meg kell „gyökkentgetni”, azaz ki kell hajtogatni, így 
kapva meg a csillag alakú vázat. Miután ez elkészült, elkezdődhet a fenék fonása a rövidebb, 
vékonyabb alapanyagból. Amikor már elérték a kívánt átmérőt, rátették a kutyakerékre, hogy 
az oldalán dolgozhassanak tovább. Az oldalának az alapját a fenékbe tűzdelt bordák, vagy 
más néven a karóvesszők adták. Minden karóvessző mellé betűztek egy vékonyabbat is, 
amiből majd a karima lesz. A fonás kezdésénél a vesszőt mindig beszúrták a karóvessző 
mellé, hogy ne mozduljon el. Amennyiben a vessző eltörik vagy elfogy fonás közben, 
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egyszerűen csak toldással folytatták a munkát. A kas oldalára vastagabb vesszőből két gyűrűt 
fontak. Az alsót azért, hogy a karó- és a karimavesszőt, valamint az első fonássort leszorítsa. 
A felső a kerekséget és a nagyságát szabályozta. A kas fonása a szegéssel fejeződik be. A fül 
egy meghajlított vastagabb vessző befonásával készül. 
 

 

4. egység: A békési vesszőfonás története a XIX. századig 

 

Megszerkesztett, felkasírozott habosított PVC-tablón szöveg, archív fotók másolataival 

kísérve. 1 db vitrinben és a mellette lépcsőzetesen felállított posztamenseken mezőgazdasági 

vesszőfonatos tárgyak láthatóak, úgy, mint vesszőfonatos kerítésmodell, aszaló, tapasztott 
méhkas. 
 

4.1. A békési vesszőfonás korai története 

Egyes kutatók szerint a vesszőfonás Békés környékén már a honfoglalás korában is ismert 
lehetett, aminek az egyik bizonyítéka, hogy a békési földvár falának építéséhez - mivel 

palánkvár volt -, is vesszőfonatot használtak, tehát a fűz felhasználásának első megjelenése a 
hadászatban volt. A török dúlást követően újratelepült városban vezetett bírói és városi 
számadások sok információt szolgáltatnak arról, hogy már a 1725-ben a békési vesszőt adták-

vették, valamint, hogy a század elején a kas nemcsak egy használati eszköz volt, hanem 
mértékegységként is használták. De nemcsak eszközök készültek már vesszőből, hanem 
épületek is, erre egy nagyon jó példa olvasható az 1746-os városi számadó könyvben, amely 
szerint: „Kaskötő Németh Györgynek a mészárszéknek megkötéséért fizettem három 
forintokat…”. Későbbi bejegyzésben olvasható, hogy ez a berényi származású, de Békésen 
dolgozó Németh György a mészárszék falainak tapasztását is vállalta. Ebben időszakban 
ugyan tudatos vesszőtermesztés nem történt, de a többletbe szedett alapanyagot pénzzé tették, 
akár a város számára is: „Két kéve korc vesszőért fizettem két petákot, mellyel a tornácz felett 
való nádat és a kertet  köttetem meg” Az 1745-ös városi számadó könyvben a kaskötés mint 
megélhetési forma, foglalkozás jelenik meg, tehát nemcsak kiegészítő keresetként tekintettek 

rá az itt lakók: „Kis Andrással csináltattam egy szekér kast a város számára melyért fizettem 
három máriást”.  
Békésen, de a vármegye egész területén annyira elenyésző volt a vesszővel dolgozók 
létszáma, hogy helyben nem is jött létre érdekképviseletük, hanem Gyulán alakult meg a 
kosárfonó céh, aminek a békésiek is a tagjává váltak.  

 

4.2. A békési vesszőfonás a XIX. század második felében 

Az 1848-49-es szabadságharcot, illetve a kiegyezést követően a fellendülő gazdaságot 
irányító tőkés vállalkozók és gazdálkodók már, mint hasznot hajtó jövedelemforrásként 
tekintenek a kaskötésre, illetve a kosárfonásra. 1877-ben Sztraka Jenő a békésvármegyei 
gazdasági egyletbéli felszólalásakor szorgalmazta, hogy nemesfűzművelést és a kosárfonást 
meg kell honosítani a németországi dreumeni példa nyomán, amihez társulna egy 
kosárfonóiskola is, de nyereség céljából nem az iparosokat, hanem a rabmunkaerőt tartotta 

volna szem előtt. Az ipari termelés elindítására ösztönzőleg hatott, hogy már meg is volt a 
felvevő piac: Arad, Nagyvárad, Debrecen, de még az export is szóba került. A szegényebb 
békési kaskötőket és kosárfonókat akkoriban a Weinckheim uradalom látta el vesszővel, az 
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esetlegesen megvalósuló békéscsabai események hatással lettek volna rájuk is, mivel a 
nemesített vesszővel akartak konkurenciát teremteni a vállalkozó szelleműek.  
A kezdeti próbálkozásokat és elméleteket az élet megoldotta. A szegényebb népréteg, akiknek 
nem volt saját földjük, ami a megélhetésüket biztosította maguk és családjuk számára, vagy 
nem tudtak, esetleg nem akartak béresként elszegődni, más megélhetési lehetőség után kellett, 
hogy nézzenek. Az 1850-es években elindult egy nagyszabású építkezés és folyószabályozás 
az akkori Magyarország területén, ami bármekkora létszámú embertömeget alkalmazni tudott. 
Viszont ezek a pénzkeresési lehetőségek az 1880-as évekre teljesen lecsökkentek, magukra 
hagyva egy olyan társadalmi csoportot, akik a korábbi életformájukhoz már nem tudtak 
visszatérni. Ez a munkanélküli réteg jó táptalaja volt a felfutóban lévő agrárszocialista 
eszméknek. A békési városvezetők – még idejében ráeszmélve a problémára -, hogy 

elkerüljék a megye más nagyobb városaiban előforduló atrocitásokat, munkalehetőség 
teremtésén gondolkoztak. A legkézenfekvőbb volt, hogy a helyi természeti viszonyokat, 
erőforrásokat kell kiaknázni, mivel a szálasanyagok (vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma) 
adottak voltak, ezért kosár- és szalmafonást tanítottak a békési szegényeknek, hogy ezáltal is 
biztosítani tudják a téli keresetüket. Az Országos Iparegyesület javaslatára az alispán 
utasította 1874-ben a főszolgabírót, hogy a városnak biztosítania kell a kosárkötéshez 
szükséges alapanyagot. Nem hagyták ki ezt a lehetőséget a már kosárfonásból élő kisiparosok 
sem. Az első kosárfonó iparos, akinek bejegyzett iparengedélye volt, Nagy István engedélyét 
1886. február 18-án jegyezték be. Ekkor már megindult a kereskedés is az elkészített 
termékekkel, az első bejegyzett kereskedő Domokos Sándor volt, aki kas és kaska árusítóként 
1884. augusztus 29-án vette át az engedélyét. De mivel nem elég csak szakmát adni a 

rászorulók kezébe, munkahelyet is kell teremteni (1890-es évek elején közel 2000 
vagyontalan munkást tartottak számon), ezért a békésvármegyei gazdasági egylet tagjai az 
1890-es évek eleji tanácskozásaikban a háziipar elterjesztését tűzték ki célként. Az írott 
sajtón, és szervezett előadásokon keresztül próbálták a háziipar előnyeit megismertetni a 

lakossággal. 
Békésen 1891-ben Konkoly Jenő képviselő is előterjeszti, hogy mivel a község lakossága 
leginkább mezei munkákkal foglalkozik, s főleg napszámosok, ezért csak alkalmi munkákból 
tudják magukat eltartani, ezért egy gyárat kellene a községbe telepíteni. Ezt a kérést 
továbbították a kereskedelemügyi miniszternek is. Szintén a háziipar mellett érvelt Irányi 
Dániel, Békés országgyűlési képviselője, valamint Hajnal István orvos is. 1892-ben Szterényi 
József, a kereskedelemügyi minisztérium iparfejlesztésekkel foglalkozó munkatársa (a 
későbbi országos iparoktatási főigazgató) Békésre látogatott, hogy a gyékény és kosárfonó 
iskola ügyében tárgyaljon a mezőváros vezetőivel, ahol nemcsak a békési, de a békéscsabai 
főszolgabíró is jelen volt. Az év vége felé már egy gyár alapításának terve is körvonalazódott.  
 

4.3 Kaskötő vagy kosárfonó? 

Az alapanyag felhasználás miatt (zöldvessző vagy hántol és főzött vessző), a településen 
kétféle mestert különböztettek és különböztetnek meg mind a mai napig: a hántolatlan 

vesszőből dolgozó „kaskötőü”-t kaskötőt vagy zöldkasosokat, akik mindig is a háziipar 
szintjén dolgoztak, teljesen leegyszerűsítve, ők azok, akik a kast kötik. A kezük közül 
kerültek ki a régi, népies készítmények, mint a halászkosarak, tapogatók, a szekérkasok, a 
különböző nagyságú kétfülű kosarak, a tyúktojatók, a borogatók, valamint a csirkeszállító 
kasok is. De minden bizonnyal ők fonták a sövénykerítést és a kukoricatárolók falát is a 
paraszti portákon, úgy, mint a tipikus békési kocsinál az oldaldeszkákat és a saroglyát 
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helyettesítő kocsikast. A mesterséggel hivatásosan foglalkozókat „kosárfonóṷ”-nak, 

kosárfonónak hívták, akik a kosarakat fonják és nem kötik. Ők készítették a piacra járó 
kosarakat, az utazó ládákat, majd később a vesszőbútorokat is. 
 

5. egység: A békési kosárfonó iskola 

 

Megszerkesztett, felkasírozott habosított PVC-tablón szöveg, archív fotómásolatokkal, 

valamint opti frame plakátkeretbe helyezett fotópapírra nyomtatott képpel és eredeti 

dokumentumokkal kísérve. A két vitrinben a kosárfonással kapcsolatos korabeli könyvek, 

tankönyvek, iratok, és az egykori Állami Kosárfonó Iskola tanulóinak vizsgamunkái lettek 

kiállítva. 
 

5.1. Kosárfonó tanműhely megalakulása 

A munkanélküliség felszámolására az egyik lehetőséget a háziipar elterjesztésében látták a 

szakemberek és a település vezetői. Az önálló munkavégzéshez szükséges szakképesítést egy 
iskolában szerezték volna meg a jelentkezők, amira az engedélyt a város már 1892-ben 

megkérte a Kereskedelmi Minisztériumtól, de 1893. március 1-én még csak egy kosárfonó 
tanműhely nyílt meg, a hely szűke miatt először csak 28 tanulóval. Az oktatás mellett az 
elkészült tárgyakat értékesítették is, amiből a tanulók a munkadíj egyharmadát kézhez is 
kapták. A kezdeményezés sikeres volt, mert a téli tanfolyamon 80 főt is foglalkoztattak, akik 

a zöldvesszővel dolgoztak, és ekkor már az értékesített összeg felét meg is kapták. Júliusban, 
a fél évig oktató első tanárt (neve nem maradt fent egy hivatalos papíron sem) Fehérvári 
Ferenc váltotta a tanműhelybe.  

 

5.2 Kosárfonó iskola megalakulása 

A kosárfonó iskola elindításra két évet kellett várni, az állandósításra csak 1894-ben kapott 

visszajelzést a város közgyűlése. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Szterényi József, mint 

miniszteri biztos, Bánhegyi István tanfelügyelő, Dr. Hajnal István megyei főorvos, Szabó 
János esperes és természetesen Fehérvári Ferenc ipartanító. Mivel nem volt sok kosárfonó 
iskola az országban, a működésére külön szabályzatot kellett kidolgozni. 
„A tanműhelynek jelenleg 22 rendes növendéke van, az az olyanok, a kik a felvételükkor 
kötelezték magukat, hogy három évig rendes növendékei lesznek a tanműhelynek, amely idő 
alatt havonkint ösztöndíjban részesülnek és a harmadik éven lévők az ösztöndijon, felül az 
általuk készített munka értékének 20 %-át kapják dijjul.”  
A kezdeti létszámhoz minden évben 8-10 új növendéket vehették fel. A diákok összetétele 
elég vegyes volt, mert az előkészítő osztályban 12 és 17 év közötti fiatalokat is találunk. A 
tanműhelyben reggel 6 és dél, valamint délután 2 és 6 óra között folyt az oktatás. A 

szakrajzon és a gyakorlati órákon (például: műfonászat, tömörfonászat, mintafákon fonászat) 
kívül még erkölcsi magaviselet órákra jártak, de magyar nyelvet, olvasást és reált is oktattak a 

jelentkezők számára. Aki elvégezte a három évet, az egy bizonyítványt kapott, amivel bárhol 
el tudott helyezkedni, mivel láthatjuk, hogy mindenféle tárgyak elkészítésének elsajátításán 
túl még díszítőművészetet is tanultak. Évente akár 15-20 kosárfonó segédet is végzett az 
iskolában.  
Meg kell említeni még azoknak a körét is, akik a téli időszakban jártak a tanműhelybe, hogy a 
tanfolyam idején zöldvesszőből kocsikast és kosarat készítve munkahiány idején, hogy 
kiegészítsék a keresetüket. 
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5.3 Az iskola 

A kölcsönös megegyezés szerint az iskola fenntartásának költségét kezdetektől az állam 
fedezte, a községi közgyűlés a bérekkel, később a villamos áram bekötésével tudta támogatni 
az intézményt, valamint a tanműhely részére a Varga-hosszában átadtak 10 kh. földet, amin 
fűzvesszőt termelhettek, amiből 1898-ra 4 kh. már be is lett telepítve. 

Az iskola vezetői a kezdeti időszakban a következők voltak: Vig Albert iparoktatási 
főigazgató, Fehérvári Ferenc intézetvezető, Jákay Károly tanár, Benedicty Gyula, a Felügyelő 

Bizottság elnöke. Fehérvári Ferenc mellett szakoktató volt még Halmi János, gyakorlati 
szakoktatóként tanított Kertész Sándor, Balogh Lajos és Sztraka Kálmán, ez a tantestület az 
1900-as években Jákay Károllyal bővült. 
A tanműhely helye és az iskola első épülete a Szarvasi út 15. szám alatt volt. Alkalmas 

helyiség híján a „Szomorú” nevű kocsmát bocsájtotta a község az iskolai vezetőség 
rendelkezésre. Mivel az építmény már az iskola megnyitása után is kicsinek bizonyult, 
elindult az intézkedés egy új iskolaépület felhúzásáról (ami egy nagyobb műhelyteremből, 
egy kisebb teremből, irodából, raktárból és üstházból állt volna). Az 1896-ban kiírt pályázatot 
ifj. Kerepecki Mihály és a Mikó testvérek nyerték el, de csupán bővítésre futotta a 
költségvetés. 1900-1901 között újabb átépítésre került sor, de mivel az eredeti tervek szerint 

2-300 főt szerettek volna egyszerre foglalkoztatni a szakműhelyben, ezért egy teljesen új 
épületet terveztetett az iskola vezetősége Sárdi Gyula építésszel 1903-ban, ami egy év múlva 
lett átadva. Ez a mai is álló épületkomplexum lett ezután nemcsak a békési kosárfonó iskola 
székhelye, hanem a későbbiekben a helyi kosárgyártás központja is.  

 

5.4 A békési kosárfonó iskola a világ közepén 

Az iskola jó hírét az is alátámasztotta, hogy a tanműhely a növendékek által készített 
tárgyakkal már részt vett az 1896-ban megrendezett ezredéves országos kiállításon, valamint 
egy évvel később a brüsszeli nemzetközi kiállításon is. 

Az iskola jelentős voltát jelzi még, hogy a megalakulásának első évében, a nyári 6 hetes 
képzésre már 17 községből, 17 tanító jelentkezett. Ezeket az úgynevezett tanfolyamokat a 

tanároknak minden évben meg kellett ismételniük. De nemcsak az iskola, hanem az ott 

képzett mesterek munkái is keresettek voltak. A századfordulón már az ügyesebb békési 
kosárkötők is tanítottak 8 hónapon keresztül az egyes települések által szervezett gazdasági 
iskolákban, mint például Beregszászon, Szepesrékáson, Szilágysomlyón, Kecskeméten. A 

tanárok pedig külföldre utaztak (Bulgária, Kijevi Rusz), hogy ott oktassanak.  Amikor a tíz 
éves fennállását ünnepelte az oktatási intézmény, akkor már nemcsak a helyiek, hanem 

távolabbi helyekről, külföldről (bolgár, szlovák, ruszin) érkező hallgatók is ültek a 
padsorokban. Így alakult ki Békésen a kosárfonó iskola, amelyben a rendszeres tanítás folytán 
nagyon sok kosárfonó munkás és iparos működött.  
 

5.5 Az iskola megszűnése és az utánpótlás kérdése 

Az Állami Kosárfonó Iskola a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel 1925 után végleg 
úgy döntött, hogy már nem vesz fel új tanulókat, mivel nem láttak jövőt a kosárfonó 
szakmának, pedig csak türelmesnek kellett volna lennie az iskola vezetőségének, mert az első 
világháború alatt és után is keresett volt a vesszőtermék. Az oktatás az 1927-es tanévvel 
zárult. Hogy ne szünjön meg teljesen az utánpótlás oktatás, a kosárfonó tanfolyamok a 
gazdasági ismétlőiskolában folytatódtak, ahol főleg gazdasági kaskötést oktattak. A 
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kosárfonás a kosárfonó kisiparosoknak és az ipari tanoncképzésnek köszönhetően maradt fent 

továbbra is. 
 

6. egység: Kosárfonóélet az iskolapad után a XX. század első felében 

 

A terem hátsó felében 1 db „csillagparaván” (6 tölthető felület) állt, amelyen megszerkesztett, 

felkasírozott, habosított PVC tablón ismertető szöveg volt olvasható. Valamint opti frame 

plakátkeretben elhelyezett fotópapírra nyomtatott nagyított képek és korabeli dokumentumok 
mutatták be a XX. század eleji kosárfonói életet. A „csillagok” illeszkedésénél 2-2 

posztamensen az adott korszakban élt és dolgozott kosárfonók által készített tárgyak lettek 

elhelyezve. 

 

6.1 Szakműhely 

Azok a kosárfonók, akik végeztek az iskolában, egyből állást is kaptak az iskolai üzemben. 
Az első termékek, amit az intézmény előállított a kerek és hasított fűzből készített karkosár, 
amely, mint piaci kosár vált ismerté, a kézi utazókosár, a virágkosár, és ekkor már 
megjelentek a bútorok is. 
 

6.2. Kisiparosok 

Akik önállóan, kisiparosként szerettek volna boldogulni, azoknak a főszolgabírótól, majd 
1915-től az ipartestülettől kellett engedélyt kérniük. Az említett könyvek szerint Herpai 
Károly volt az első olyan kosárfonó Békésen, aki a kosárfonó intézetben szerzett 
bizonyítvánnyal váltotta ki az iparengedélyét 1901. szeptember 18-án. Herpai amúgy az elsők 
között volt Pösze Lajossal és Szabó Lajossal, akik végeztek a tanműhelyben. Szabó Lajos 
1904-ben kért iparengedélyt, amit 1941-ben vásárokon, búcsúkon történő árusítással is 
kibővítette. 
 

6.3. Békési Kosárfonó Szövetkezet 
A kosárfonás kenyeret adott, a mestereket pedig az iskola egykori tanulója, a már korábban 

említett Pösze Lajos által 1919. végén alapított Békési Kosárfonó Szövetkezet fogta össze, 
aminek egészen 1929-ig volt iparengedélye. Amikor megszűnt az iskola, a szövetkezet, mint 

az Iparosok Országos Központi Szövetkezetének tagjaként igényt nyújtott be az egykori 

épületre, hogy 10 évig használhassa, amit a község vezetése elutasított. 7 év küzdelem után 
már nem tudta felvenni a harcot a tőkés renddel, akik mindent elkövettek, hogy 

ellehetetlenítsék a működést (például: elutasították a fűztelepítésre vonatkozó kérést). Ugyan 
ebben az évben megszűnt az iskola, de ekkor már körülbelül 300-400 ember fonta a kosarat a 

településen és vonzáskörzetében.  
 

6.4. A Salix Kosáripari és Kereskedelmi Rt. 

A háború végén - a kezdeti fellendülés után - a kosártermelés visszaesett, kereskedést a 
gazdasági válság még jobban ellehetetlenítette. Bármilyen nehéz is volt a kosárfonó iskolának 
fennmaradnia, és hiába akadoztak a megrendelések is, Békés az 1920-as években mégiscsak a 
kosárfonás központjává vált, egyre több munkahelyet biztosítva a szegény rétegnek. Ezért a 

település vezetése, a Pösze-féle szövetkezet és a Steinbach-Pető-féle kosárfonó üzem 
összeolvadásával létrejött 1928-ban a Salix Kosáripari és Kereskedelmi Rt. röviden, ahogy a 

békésiek ismerik, a Salix.  Az iparengedélyét a levéltári adatok szerint csak 1930. július 28-án 
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kérte ki, a bejegyzett üzletvezető Dormán András volt. A község közgyűlése végül úgy 
döntött, hogy az egykori iskolát, minden ingatlanával és ingóságával 1930-ban mégis átadja a 
Salix Rt-nek, ahol ekkor 210 ember is dolgozott, így elindulhatott egy nagyüzemi termelés. 

Mint minden „gyárban” itt is elég vegyes volt a munkások összetétele: körülbelül 70 fő 
lehetett ekkor szakmunkás (többségben voltak a férfiak, mivel a nők csak négy év után 
lehettek szakmunkások), azok közül kevés volt az igazán háziiparos, valamint 60-70 fő 
dolgozhatott, mint vesszőhúzó. 
A cég fő profilja a vesszőbútor volt, mivel az 1930-as években hozták forgalomba az 

úgynevezett békési széket, ami az úri, polgári érdeklődést kívánta felhívni a művésziesen 

megfont vesszőbútorokra. Ebben az időben vált szokássá, hogy a nyaralókba, esetleg a 
vadászkastélyokba és a vidéki kúriákba fonott kerti bútorokat kezdtek vásárolni nemcsak az 
úri réteg tagjai, hanem a polgárosult gazdák is, mint státusz szimbólumot, ami tükrötte az 
akkor megjelent szecessziós ízlést is. 1940-ben fordulat következett be a Salix életében, banki 
érdekeltségű lett, aminek az volt az érdeke, hogy ne menjen csődbe, ezért az egyetlen kiút, 
mint az első világháborúban, itt is a hadimegrendelés lett. Mint az előző háború idején, most 
is lövegkosarakat készítettek, aminek köszönhetően biztonságosabb volt a löveg vonaton való 
szállítása, valamint síkarikákat. 
 

7. egység: A kosárgyár és a háziipari szövetkezet 
 

Megszerkesztett, felkasírozott habosított PVC-tablón szöveg, archív fotók másolataival és 
opti frame keretben kiállított korabeli dokumentumokkal kísérve. 2 db vitrinben, valamint a 

köztük lépcsőzetesen felállított posztamenseken a korszakban készített vesszőtárgyakat, 

népművészeti remekeket helyeztünk el. A terem közepén egy tárlóban és mellette, az 

intézményünkbe teljesen egészében bekerült kosárfonói hagyaték lett kiállítva, ami kor szerint 
kapcsolódik a kiállítási egységhez. Az ajtó melletti harmadik vitrinben, valamint mellette 4 db 

posztamensen a még ma is működő Népművészeti Kosárfonó Bt-től, a kiállítás idejére 

kölcsönkért kosarak, kenyértartók, valamint a híres „békési szék” lett kiállítva. 

 

7.1. A békési kosártermelés a második világháború után 

A Salix Rt. újra átalakult, megindult az intenzív termelés és magánvállalatként, vagyis 

szövetkezetként termelt. De hiába dolgoztak több százan a cégnél, az államosítást nem tudta 

elkerülni, a Bútoripari ES felügyelete alá került. 1947-ben létrejött a Békési Kosárfonó és 
Háziipari Munkások Termelő, Bevásárló és Értékesítő Szövetkezete, melynek a bejegyzett 

székhelye a Berényi utca 16. szám alatt volt, de szűk egy év múlva ez is beszüntette az iparát. 

Ezután a Kefe- és Seprűipari Egyesülés látta el az irányítói és ellenőrző feladatokat, egészen 
1952-ig, amikor is a vállalat tanácsi kézbe került és közvetlen irányítását is az látta el. Érdemi 
változás akkor következett be a termelésben és a minőségben, amikor az ország fűztermelése 
állami gazdálkodás alá került, valamint felszámolták a békési cirokseprűgyárat és átképezték 
a dolgozókat kosárfonónak, ezzel a létszám 280-ra nőtt. 
 

7.2 A Békési Kosáripari Vállalat és a Békési Kosáripari Szövetkezet 
A háziipari szövetkezet 1952-ben jött létre, mikor a békési kosárgyártás irányítása tanácsi, 
vagyis a helyi vezetés kezébe került. A vállalat, illetve a szövetkezet bármekkora munkaerőt 
képes volt alkalmazni, aminek a fele általában mindig bedolgozott. Ugyanis az 1950-es 

években a „békési kosár” fogalommá vált, ami arra ösztönözte a vezetőséget, hogy növelje a 
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dolgozók létszámát és ennek köszönhetően az exportálható termékek számát és az éves 
bevételt.  
A kosárfonó iskola egykori épület az I. telep, a Salix Szentpál sori komplexuma pedig a II. 

telep néven vált ismerté a kosárfonók körében. Ahol nemcsak bedolgoztak az emberek, 

hanem a megkapott nyersvesszőt is maguk alakították a kívánt feldolgozandó alapanyaggá 
(pl. válogatás, főzés, gépi hántolás). Mint annak idején a Salix, ez a vállalat is teljesen 
önellátó volt, saját fűztermelő területtel rendelkezett, a hántolást gépiesítették. Főleg exportra 
termeltek, de nem feledkeztek meg a magyar vásárlók igényeiről sem.  
A kor ízlését figyelembe véve tervezték és készítették a termékeiket, és milyen meglepő, a 
„divat” a második világháború után visszatért a hagyományhoz, ezért a régi kosárfonó 
alapokat elevenítették fel. A tervezők között több régi kisiparost, népi iparművészt és 
iparművészt is alkalmaztak. A kosárfonó vállalat és a háziipari szövetkezet által elkészített 
termékek kínálata a különböző karkosaraktól a bútorokon át a dísztárgyakig terjedt.  
Az 1960-as években az összes bedolgozót számítva több, mint 1000 főt tudtak foglalkoztatni.  
1966. január elsején a fűztermelést és a kosárfonó szakágat összevonták, létrejött egy 
országos hálózat, ami az Erdőgazdasági-, Fűz-, Nád-, és Kosáripari Vállalat elnevezést kapta, 
aminek a békési kirendeltsége a Békési Kosáripari Vállalat, ahogy a helyiek ismerték, a 
kosárgyár lett. A gyár és a 14 évvel korábban létrejött háziszövetkezet szorosan 

Összekapcsolódott, mivel nemzetközi kapcsolatokkal csak a vállalat rendelkezett, és így 
exportálni is csak rajta keresztül lehetett. Elindult a műhelyek fejlesztése, a fűztelepítés, 
kialakították a III. számú telepet (a mai szeszfőzde), és újra beindult a kosárfonó képzés, két 
tanműhellyel és három szakoktatóval. A vállalat a legjobban 1978-ban teljesített, amikor is 
már 9 telephellyel, 860 kosárfonóval és mintegy 200 kisegítő személyzettel büszkélkedhetett 
a gyár. 
A Békésen előállított termékek ekkora már elvesztették a „hagyományos” jellegüket, l a 
kosárfonók bátran használhatták fantáziájukat. Aminek meg is lett az eredménye, mivel 
rendszerint vitték a termékeket népművészeti pályázatra, kiállításra bemutatni, ahol minden 
alkalommal kiemelkedő helyezést értek el. Ekkor emelkedett ki több ügyes kezű kosárfonó 
mester, aki termékeivel elnyerte a népi iparművész elismerést is. A békési termék keresett volt 
nemcsak országszerte, hanem külföldön is, ami a termelésük 70-80 %-t tette ki, tehát főleg 

kivitelre termeltek. Ekkor már 17 országba exportált a békési vállalat, köztük Svájcba, 
Finnországba, Belgiumba és Hollandiába is, évente közel 500 termékfajtát előállítva. Ezt a 

sikersorozatot a rendszerváltás szakította meg, ami után még próbált mind a kosárgyár, mind 

a háziipar talpon maradni, de a központi irányítás és a szervezett értékesítés nélkül már 
lehetetlen volt.  

 

8. egység: Múzeumpedagógiai foglalkoztató rész 

 

A kiállítás részeként, a kiállítótérben kialakított múzeumpedagógiai foglalkoztató részben a 

látogatók interaktív élményhez juthattak azáltal, hogy a kiállításban bemutatott fonás 
technikákat az arra kihelyezett kosáralapokon ki is próbálhatták. A tématervben említett 
kosárfonó kisfilm megnézésére sajnos technikai és digitalizálási okok miatt nem volt 

lehetősége az érdeklődőknek. 

A kézműves foglalkozás helyét áttettük a kiállítótér melletti nagyobb, szintén kiállító tér hátsó 
részébe, illetve a közművelődési termünkbe. Ebben a két helyiségben nemcsak 

kényelmesebben elfértek a gyerekek, hanem később a járványügyi intézkedések miatt  
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A kiállításhoz múzeumpedagógiai programot is terveztünk, ugyanis múzeumunkban már 
hagyománnyá vált, hogy a helytörténeti jellegű tárlatokhoz rendhagyó néprajzi órákat 

szervezünk. Most is érdekes, több korosztályt is megszólító, manuális, kézműves programot is 

tartalmazó múzeumpedagógiai foglalkozást ajánlottunk a helyi és a környékbeli óvodáknak és 
iskoláknak. A program szervezésében természetesen számítottunk a pedagógusok segítségére, 

akikkel az évek során jó kapcsolatot alakított ki a múzeum.  
A foglalkozások célja az volt, hogy a résztvevőkkel - egy-egy csoport foglalkozás vagy tanóra 
ideje alatt - minél mélyebben megismertessük településük és szűkebb régiójuk közeli és távoli 
múltját, hagyományait, erősítsük identitás-tudatukat, szülőföldjükhöz való kötődésüket.  
Kijelenthető, hogy a program sikeres volt, elértük az előre tervezett gyermekszámot (400-500 

gyermek), és várakozásainkon felül, a meghirdetett korcsoporton kívül is bekéredzkedtek és 
mi fogadtunk is osztályt a foglalkozásokra (9-es osztály is volt). 

A rendkívüli járványhelyzet miatt az iskolásoknak márciusra tervezett és meghirdetett 

foglalkozásokat nem tudtuk megtartani. Ezért kértünk halasztást a múzeumpedagógiai 
program megvalósítási időn kívüli befejezésére, figyelembe véve az újra induló iskolai 
oktatás időpontját. Erre októberben nyílt lehetőségünk, így a múzeumpedagógiai program 

befejezésére ekkor került sor, természetesen betartva minden higiéniai előírást.  
A program megtartására a Békési Galéria (Széchenyi tér 4. I. emelet) kistermében (időszaki 
kiállítótermében), valamint nagyobb létszámú kézműves foglalkozások esetén a nagyobb 
kiállító terünk hátsó részében, illetve a közművelődési teremben került sor, mivel ezekben a 

helyiségben a járványügyi intézkedések miatt könnyebb volt betartani a járványügyi 
óvintézkedéseket. 
 

 

A program leírása: 
A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének keretén belül a 
több korosztályt is megszólító, a kiállításhoz kapcsolódóan élményszerű, tematikus 
tárlatvezetést hirdettünk, valamint helyszíni vetélkedőt is terveztünk az iskolai csoportok 

számára. A munkafolyamatok bemutatásában és a gyakorlásában a múzeum 
szakalkalmazottai nyújtottak segítséget. 
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Az óvodások részére a program célja a régi vesszőtermelési munkafolyamatok, valamint a 

kaskötés és kosárfonás menetének megismertetése játékos, mesés és manuális formában. Az 

élményszerű tárlatvezetésen, ahol egy kis vessző életét követhették nyomon, hogy hogyan lett 

belőle piacra járó karkosár (a mese díszlete a kiállító tér volt), megismerhették többek között a 

kosárfenék, valamint a teljes kosár készítésének mozzanatait és a kosár részeit. A tárlatvezetés 
után, a kézműves foglalkozás keretében minden gyermek fotókarton, fonal és hurkapálcika 
segítségével megalkotta a saját „napocskáját”, ami a kosár alapját, a feneket szimbolizálja. Az 

ilyen típusú tárlatvezetésekkel arra szeretnénk ösztönözni őket, hogy legközelebb is szívesen 
jöjjenek el a múzeumba a hasonló foglalkozásra. 
 

A program elemei:  

- tárlatvezetés 

- kézműves foglalkozás: a napocska virágjának elkészítése 

Időtartam: kb. 45 perc 

 

 

Az általános iskola 1. és 2. osztályosai számára a program célja a környezet órához 
kapcsolódóan, a régi vesszőtermelési munkafolyamatok, valamint a kaskötés és kosárfonás 

menetének megismertetése játékos, mesés és manuális formában. Az élményszerű 
tárlatvezetésen, ahol egy kis vessző életét követhették nyomon, hogy hogyan lett belőle piacra 
járó karkosár (a mese díszlete a kiállító tér volt) megismerhették többek között a kosárfenék, a 

teljes kosár készítésének mozzanatait és a kosár részeit. A tárlatvezetés után, a kézműves 
foglalkozás keretében minden gyermek fotókarton, fonal és hurkapálcika segítségével 
megalkotta a saját „napocskáját”, ami a kosár alapját, a feneket szimbolizálja. Az ilyen típusú 
tárlatvezetésekkel arra szeretnénk ösztönözni őket, hogy legközelebb is szívesen jöjjenek el a 

múzeumba a hasonló foglalkozásra. 
 

A program elemei:  

- tárlatvezetés 

- kézműves foglalkozás: a napocska virágjának elkészítése 

Időtartam: kb. 45 perc 

 

 

Az általános iskola 3. és 4. osztályosai számára a program célja a környezet órához 

kapcsolódva, az egyik legismertebb, országos hírű kézműves mesterség, helyi és megyei érték 

megismertetése - a kiállított munkaeszközök és tárgyak segítségével -, a fűzvessző 
termelésével kezdve a hántolt, főzött vessző elkészítéséig, illetve a zöldvesszőből készült 
kosár kötésétől a békési szék fonásáig.  
A harmadik és a negyedik évfolyam esetében változtatnunk kellett az eredeti 

múzeumpedagógiai terven. Egyeztettünk több pedagógussal és kosárfonókkal is, aminek 

konklúziójaként levontuk, hogy sem a teljes tanóra keret (jobb esetben 45 perc), sem a 

gyerekek kézügyessége nem teszi lehetővé, hogy zöldvesszővel dolgozva el tudjanak 

készíteni akár egy kis napocskaformát. Viszont mivel minden múzeumpedagógiai 
foglakozásunk célja, nemcsak az, hogy a tanulók élményekkel és új ismeretekkel, hanem egy-

egy általuk készített tárggyal is térjenek haza, ezért kitaláltuk, hogy „fonalkosarat” fognak 

készíteni. A módosítás szerint karton alapú napra színes fonallal (az ügyesebbej rafiával) 
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fontak, amit kosárrá tudtak alakítani, így nem csak a kézügyességük, hanem a térlátásuk is 
fejlesztve lett. Ehhez változtatnunk kellett a múzeumpedagógiai foglalkozás szakmai anyagán 
is, így például nem csak nagyobb mennyiségű erősebb kartonra volt szükség, hanem erősebb 
papírvágó, illetve balkezes ollókat, kellett beszereznünk. De így elértük azt a kitűzött célt, 
hogy a tanulók élményekkel telve mentek vissza az oktatási intézményeikbe, és ezzel   

ösztönözni tudjuk őket, hogy legközelebb is szívesen jöjjenek el a múzeumba hasonló a 

foglalkozásokra. 
 

A program elemei:  

- tárlatvezetés 

- kézműves foglalkozás: „fonalkosár” elkészítése 

Időtartam: kb. 45 perc 

 

 

Az általános iskola felső tagozatosai (5-7. osztályig) számára a program célja a hon- és 
népismereti, valamint a természetismereti tanórákhoz kapcsolódva, az egyik legismertebb, 

országos hírű kézműves mesterség, helyi és megyei érték megismertetése - a kiállított 
munkaeszközök és tárgyak segítségével -, a fűzvessző termelésével kezdve a hántolt, főzött 
vessző elkészítéséig, illetve a zöldvesszőből készült kosár kötésétől a békési szék fonásáig. 

Ennek a korosztálynak lehetőséget biztosítottunk egyes munkafolyamatok kipróbálására a 
kiállításon bemutatott eszközök segítségével. Így külön erre a kiállításra készített megkezdett 

kosaralapokon, színes fonalak „segítségével” kipróbálhatták, hogy milyen ügyes segédinasok 
lennének, ha nekik kellene egy kosár oldalát megfonniuk. 

Az élményszerű tárlatvezetést követően a kiállításon bemutatott ismeretanyagon alapuló 
foglalkoztató füzet segítségével rögtönzött vetélkedőre kerül sor, amely során 2 fős csapatok 
válaszolnak írásban az összeállított kérdésekre. (Eredménytől függetlenül minden csapat a 

„csokipénz” jutalmában részesül, mint jól teljesítő segédinas.)  
 

A program elemei: 

- tárlatvezetés 

- játékfonás 

- vetélkedő 

- meglepetés 

Időtartam: kb. 45 perc 

 

 

 

Időpont Korosztály Létszám 

2019. 10. 04. Egy 9. osztály 

Egy 6. és 7. osztály 

11 tanuló + 1 tanár 
34 tanuló + 6 tanár 

2019. 12. 02. Egy óvodai csoport 13 gyermek + 2 óvodapedagógus 

2019. 12. 03.  Egy óvodai csoport 

Egy óvodai csoport 

22 gyermek + 2 óvodapedagógus 

21 gyermek + 2 óvodapedagógus 

2019. 12. 05.  Egy óvodai csoport 19 gyermek + 2 óvodapedagógus 

2019. 12. 06.  Egy óvodai csoport 23 gyermek + 2 óvodapedagógus 

2020. 01. 08. Egy 2. osztály 13 tanuló + 1 tanár 
2020. 01. 20. Egy óvodai csoport 22 gyermek + 3 óvodapedagógus 
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Időpont Korosztály Létszám 

2020. 02. 10.  Egy 5. osztály 17 tanuló + 2 tanár 
2020. 02. 12. Egy 3. osztály 19 tanuló + 1 tanár 
2020. 02. 13. Egy 5. osztály 

Egy 1. osztály 

19 tanuló + 2 tanár 
23 tanuló + 1 tanár 

2020. 02. 17. Egy 3. osztály 19 tanuló + 2 tanár 
2020. 02. 19.  Egy 1. osztály 13 tanuló + 2 tanár 
2020. 02. 20. Egy 4. osztály 16 tanuló + 1 tanár 
2020. 03. 12. Egy óvodai csoport 19 gyermek + 4 óvodapedagógus 

2020. 10.12. Egy óvodai csoport 21 gyermek + 2 óvodapedagógus 

2020. 10. 13.  Egy 5. osztály 28 tanuló + 1 tanár 
2020. 10. 14. Egy 4. osztály 18 tanuló +2 tanár 
2020. 10. 22. Egy 3. osztály 

Egy 6. osztály 

24 tanuló + 2 tanár 
23 tanuló + 1 tanár 

Összesen 22 csoport/osztály 437 gyermek + 44 pedagógus 
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