
 

- a mezıfelei gyékényfeldolgozás - 

„Mily örömmel nézem e nép ébredését. 
  A világ árjától csakhogy el ne késsék; 

  Hogy neki is legyen egy szava e zajban, 
  S ne legyen utolsó, ha elöl járt hajdan.” 

    (Szász Károly) 

Mezıfele és ısi mesterségének eredete, s kik is foglalkoznak e munkával? 

     „Kopasz dombok, alacsony, hosszúra nyúló hegyoldalak, a dombok közt katlanforma mélyedések, 
kiapadt lápok és nádasok völgye – ez a Mezıség. Három víz közt elterülı hullámos, erdélyi 
dombvidék.”1 Peremén, Marosvásárhelytıl nem messze (15 km-re a Kolozsvár-Marosvásárhely régi 
országút mentén, amerre én is megközelíthettem), egy „kies völgy fejében találjuk a magas İrhegy és 
Hanga alján regényesen fekvı Felét. Fele nevét is onnan eredeztetik, hogy fele megye (egyházközség) 
volt, vagy mások onnan, hogy mint egészen tiszta székely falu, melynek lakói a régi kiváltságos 
idıkben mind ármálisták voltak, fele (tejfele [java – sz.m.]) volt a Maros inneni falvaknak.”2 Orbán 
Balázs szerint az „1567. évi regestrumban Felét mostani néven 2 kapuval találjuk.”3 Ma, akárcsak 
régen, színmagyar falu mintegy nyolcszáz lakossal, két-háromszáz házszámmal. 

    A települést a gyékénykötés legjelentısebb helységeként tartják számon, sıt néhányan a szomszéd 
falvakból is eltanulták e munkát. (Egyedül Tacson, Régen mellett általános és nagyobb múltú még, de 
ott másképp dolgoznak.) Már Kozma Ferenc megjegyezte, hogy Felén „az egész falu szegénysége”4 
ezt a foglalkozást őzte, hisz a lakosok nagy többsége régen szegény ember, magángazdálkodó volt, s a 
szők határ és gyenge termıföld miatt gyakorlatilag ez jelentette megélhetésüket. Orbán Balázs szerint 
„itt a férfiakkal a nık is versenyeznek, a mennyiben ezek nádmunkát […] készitnek, s azzal […] nagy 
kereskedést üznek, minek aztán általános jóllét az eredménye”5. A gyékénymunka általános 
foglalkozás – mint mondják – „mióta a világ-világ”, vagy „még a nagyanyám nagyanyja sem tudta, 
hogy mikor kezdıdött”. Az 1950-ben megkérdezett vének szerint „itt régen is csak a pap, az 
oskolamester s még vagy két-három gazdaember nem élt a nádkötésbıl”, s ezt mondják a mai öregek 
is. Több évtizedes újságcikkek szerint: „Két[-három]száz évet visszafutva az idıben sem tudják 
kibogozni, ugyan kinek jutott eszébe a hajdani tavak és lápok karcsú növényzetét kitermelni [konkrét 
adattal senki sem tudott szolgálni, s a levéltárban sem találtak semmit]. Hiábavaló ma már ez után 
kutatni; a fontos az, hogy a falu apraja-nagyja fonja, köti és szövi a nádat”6, s ez „több 
mellékfoglalkozásnál: életmód is egyben. [Itt] Nádról szól a mese, a vers, az ének … Talán még az 
álmaikat is nádból fonják a feleiek.”7 

    A lakosság döntı többsége (80-90%-a) evvel foglalkozik, reformátusok és adventisták egyaránt (az 
asszonyok nagy része máshol nem is dolgozik). Az évszakok észrevétlenül futnak tova, nyártól nyárig, 
s a mezıgazdasági és házi teendık mellett, megállás nélkül folyik a nádkötés. Úgy tartják, hogy ha 
nem csináltak semmit sem náddal, akkor nem is dolgoztak, hiába vannak agyonfáradva. A nıknek a 
férfiak is segítenek, különösen az ıszi mezıgazdasági munkák befejeztével. „Ha lehull a hó, akkor 
Mezıfelében mindenki fon. Fon és fon. Évszázadok óta jár a felei ember keze.”8 „Szégyen is lenne, ha 
úgy nınénk fel, hogy kikerüljük vagy átlépjük a nádat.” - mondják. „Ebbe születtünk”, hisz már a 
csecsemınek is nád került a kezébe, s egész korán, játszva tanultak bele a munkába. Legtöbb  
családnál a gyereknek ma is megvan a napi adagja, s a nádfeldolgozást megtanulják az ide házasodók, 
késıbb beköltözık is. A munka addig folyik, míg erejük bírja, korhatár nincs. Ezért is mondják, hogy: 
„A mezıfelei ember nádgazban születik, s abból viszik a temetıbe.”9 

Nyersanyagbeszerzés régen és ma  

   Itt mindenki nádnak hívja e nyersanyagot, így dolgozatomban én is gyakran nevezem így, de 
tulajdonképpen „a nádasok melletti állóvizekben termı sima szárú, hosszú levelő mocsári kóró[val], a 
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gyékény[nyel] (typhia)”10 dolgoznak. A gyékénnyel való foglalkozás nagy múltját tanúsítják az olyan 
nevek, mint Alsó- és Felsıgyékényes falvak ısi neve, ill. a Gyékényes-tó.  

  „Felében nincs nád, csak írás egy lápról [a falu határában]. Szegedi Ilka néni tudja, hogy valamikor 
Szentegyháza tavának hívták”11, de már rég kiapadhatott. A szükséges anyagot a Mezıség tavairól 
szerezték be, Kozma Ferenc szerint a mezıbándi és mezıkölpényi tavakról, de Orbán Balázs említi 
emellett a Lekenczei-tót is, mely a „szabédi szők völgybıl lelejtve, a kicsinke Lekencze [határában] a 
Mezıség ridegségének csillogó költészete.”12 Egészen a 40-es évek végéig feltérképeztek más 
gyékényben gazdag tóláncokat, tavakat is, mint a Szentmártoni-, Rücsi- és Sámsondi-tó, a Kölpényi-, 
Bándi-, Sármási-, Báldi-, Méhesi-, Záhi- és Tóháti-tó füzére, valamint a Katonai-, Gyekei-, cegei tó 
(stb.). Régen a Katonai-tó nádját s gyékényét a helybeli uraságoktól kellett megvásárolni, egy kezes 
(megbízott) révén, aki beszedte a taksát (pénzt). A tó államosítása után a helyi szövetkezet vásárolta 
meg az egész gyékényes terület vágását, s aztán felébe adta ki (minden két kalangya gyékénybıl egyet 
a szövetkezetnek kellett hagyni). Egy nyíl gyékényes területen 6-20 zsúpot vágnak le. 

    A faluból mindenki saját maga gondoskodott a nádról. Az ittenieknek ez volt az aratás, pénzt is 
lehetett szerezni belıle, nádat adva el az itthonmaradtaknak (ma kb. 100000 lej – 666 Ft – a gyékény 
zsúpja, 50000-t kérnek egy szotyorért). Csakhogy míg a gyékénykötık száma idıvel rohamosan 
növekedett, a gyékénytermı tavak a környéken (a lecsapolások vagy a tisztítás miatt) rohamosan 
apadtak. Messzebbre kellett menni (pl. Lugosra), s a második világháború után a helyi szövetkezet 
segítségével is próbálták a nyersanyagot biztosítani: hoztak gyékényt Arad felıl, majd 1964-65-ig a 
Deltáról és a Regátból (Románia Kárpátokon kívüli területe). Ezt követte az az idı, mikor maguk a 
feleiek mentek a Duna-Deltába, vágták és szállították haza a nádat vasúton. A felei asszonyok 
mesélték, hogy néha nyaranta ık is leutaztak délre, s ott helyben dolgozták fel a nyersanyagot. 

   S honnan ma a nyersanyag? A Deltába már nem mennek. Sajátos felei számítás szerint 200 km-es 
szállítási távolságon felül nyersanyagot hozni nem éri meg. Megint inkább Erdély területén a sor (pl. 
Arad, Temesvár, Szalonta, Érmellék, a Nyárád vidéke), bár az állandó tavakat nagyrészt felszámolták. 
Maradnak a patakok, a mocsarak, de elıbb elutaznak megnézni, s csak akkor mennek vágni, ha van 
elég megmunkálható nád.  

Nádvágás   A gyékényt augusztus 20., mások szerint 10. után vágják szeptember végéig 
(csoportokban), amikor már meg van érve, „nem szakad”, viszont télire nem hagyhatják, mert így a 
gyékény java (nagy része) a jég alatt maradna. Nádvágáskor a körülményektıl függıen akár két-
három hétig is a tónál maradtak. „Nem mulatság, férfimunka az.”13, bár néha egy-egy asszony is 
csatlakozott a csapathoz. Volt, ahol nem volt víz, máshol érhetett térdig, derékig, hónaljig. Olyan 
bácsival is találkoztam, aki hetven-hetvenöt éves koráig vágta a nádat, még nyakig érı vízben is. A 
gyékény a tópart belsıbb, vizesebb részén nı, így a vérszípók miatt jól felöltöznek. Régebb voltak 
csak erre használt háziszıtt ruhák (kenderszıttes nádvágó nadrág), máskor a vásárhelyi hetivásáron 
szerezték be a megfelelı inget s lábravalót. Lábukra bocskort kötöttek, s ha mégis bebújt a pióca, 
akkor a partra kimenve szabadultak meg tıle. Reggeltıl estig kinn voltak a tónál, s közvetlenül a 
gyökér felett (a tövénél) vágták le a nádat (írtás), „az ördöngösfüzesi sarlós cigányoktól vásárolt 
fogazott élő sallóval”14, vagyis sarlóval (késıbb ún. terpánnyelet tettek erre). Azért kell hosszúra 
vágni, mert a fehér részére, a belére van szükség, s a felsı részén nincs ilyen (ez a nyirája, ami 
felhasználható üvegtoknak). Válogatni is kell, s a vékony levelét letakarítani, ezért ha volt víz, akkor  
annak színére (elızetesen letört és a vízre szórt csıs nádra és gazra) terítette mindenki maga után a 
nádat, majd ölre fogva kihúzták a szárazra {1}, s folyamatosan forgatva addig szárították, míg 
egyenletesen fehér lett. A gyékényt markonként vágják, több marokból lesz egy jó ölnyi zsúp, amit a 
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szálak hosszától függıen három-négy helyt kötnek meg, „önmagából” (gyékényszálakkal). A 
zsúpokat kalangyákba rakják, s jön a szállítás (régebb tehenekkel, szekérrel, majd vonattal). „A 
nádvágás eltarthat, amíg csak az ember belefagy a tóba. De fagy elıtt levágják, zsúpba kötik, 
pakolnak, jönnek haza.”15  

Elıkészületek az otthoni munkához:   

  Az utolsó adagok szárítása otthon fejezıdik be. A ház vagy kerítés oldala mellé fektetik és kioldják a 
zsúpokat. „Külön élmény látni ısszel, amint a kévék [itt csak zsúpnak nevezik] hatalmas legyezıként 
ott száradnak a kerítések mentén.”16 {2} (Számít az idıjárás is: „ha esıs idıt fog ki a felei ember, 
megette a fene [elrothad], ha száraz az idı, beszárad, törik.”17) Mikor úgy nézik, száraz, akkor 
összekötik, elnyirázzák (a gyékényszálak végeit bicsokkal lemetszik), s szeptember végén, október 
elején már csőrben, padláson, a szénatartóban van a nád. {3} Néhányan le is rosszhajazzák, vagyis 
leszedik a hasznavehetetlen leveleket, s a kötés megkezdése elıtt szétbontják. Ez a munkafolyamat a 
hántás vagy kibontás: a papírvékony nádhajat egyenként lefejtik a szárról, majd körömmel, ujjbeggyel 
szétválasztják, s kiveszik a belsı részét, a vöröses szívit. Csoportosítják: minden tárgyhoz más méret, 
más vastagság szükséges: a legbelsı 2-3 szál a jó kötnivaló, (finomabb munkák),  a külsıbb 1-2 szál is 
még elég jó, a vastagja férfimunkáknak, a rosszhajat elégetik, eldobják. 

  Van lapos, kerek és csıs nád: a laposat inkább csak fülnek használják, szetlapnak, papucsnak, s 
elsısorban a kerek nádból dolgoznak, ha van. Mikor nekilátnak a tulajdonképpeni kötésnek-fonásnak, 
akkor elızetesen megöntik a nádat [egy nappal a munka elıtt beáztatják hideg vagy langyos vízbe] – 
hajlításkor különben megtörik. 

   Egy zsúpból kb. 8-10 kisebb-nagyobb szatyor készíthetı. Azoknál a családoknál, ahol legalább 
ketten kötnek, 90-120 zsúp (több szekér) gyékényt kell beszerezni egy esztendıre, az egymagában 
dolgozó asszony kevesebbet képes feldolgozni. A férfiak feladata a nyersanyag beszerzése, 
elıkészítése, s télen segítenek a bontásban, fülezésben, lábtörlık készítésében. A többi munka az 
asszonyokra, lányokra és fiúgyermekekre hárul. 

A munka menete (nádfonás): 
 

   A nád szétválogatása, megszedegetése, kivágása, megpucolása után lehet nekikezdeni a 
tulajdonképpeni fonásnak. Az elkezdést tartják a legnehezebbnek. Elsı a berakás (a nádszálak 
elhelyezése), majd az elfenekezés, ami egyfajta alap megkötését jelenti, amit a készítı felszeg 
(felkavarint: minden szálat ráhajt az utána jövıre, s így körbemegy) és felköt a kaptára {8} (házilag, a 
falubeli asztalosoknál készített forma, ami a készítendı dolog alakjá-tól és méretétıl függıen változik, 
s csak a lábasalávaló {4} vagy a napsugár készítésénél nélkülözhetı), majd lehet hozzáfogni kötni, 
„mind csak kereken”, azaz körbe-körbe.{5} „Zizeg és surrog a nád, amikor szapora ujjak fonják”18, a 
nagy gyakorlat miatt szinte magától megy a munka. A minták attól függnek, hogy mikor hány szálat 
vesznek fel, s hánnyal fonnak. Van néhány alapminta, amiket változatokban alkalmaznak: 
leegyszerezés, kétkötıs, paraszt (egyszerő fonás), sinór, le(z)sinórozás, cifra, táblás (sakktáblaszerő), 
selyemcsík, fenyıág. 

   A fonást a beszegéshez hasonlóan fejezik be (bekötik) {6}, csak kétszer-háromszor mennek körbe, 
vagy hármaskötéssel, ami hasonlít a hármasfonáshoz. Ezt követıen levágják a megmaradt végeket, 
kipucolják és kívül-belül kitakarítják, amit készítettek, s végül a szatyrokra fület tesznek, s a cipıket 
megtalpalják. A fülezés a férfiak dolga: két szálat megsodornak, vagy megfonják négyes, hatos, 
nyolcas vagy hetesfonással. A lapos szıtt és főzött lábtörlı, a lábosalávaló [vagy szetlap] meg a 
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kosárforma szakajtó, kenyérkosár, tyúkültetı, méhkosár a durvább, ún. spiráltechnikával készülnek – 
elsısorban férfimunka. 

Együttdolgozás (fonók, kalákák) 

   Hogy nap mint nap ugyanaz a munka végzése ne legyen egyhangú, unalomőzınek a gyékénykötést 
télen társas összejövetelek keretében végezték. Régi mód szerint felkeltek hajnali 5-6-kor, ellátták az 
állatokat, s az volt a szokás, hogy a barátok (barátnık) eljártak egymáshoz (kötıbe jártak). Mindenki 
magának dolgozott, de együtt voltak, beszélgettek vacsoraidıig. Az estéket pedig a fonók töltötték ki. 
Aki ısszel felfogadta a fonóházat, novem-bertıl februárig minden este hozzá jártak dolgozni, 
különösen, akik nem laktak messze.  

   Télen ilyen nádkötı fonója volt külön az asszonyoknak, lányoknak, sıt a legényeknek is. A fonó 
éjfélig is eltartott, kivéve a legényekét, akik úgy 10 óra tájt fölkerekedtek s átmentek a lányokat 
szórakoztatni. A fonóban a beszélgetés, tréfálkozás, dalolás mellett kellemesebb és szaporább is a 
gépies munka: egy gyors kező asszony napközben otthon, majd az esti fonóban egy nap alatt elkészít 
öt egyszerő szatyrot vagy tíz pár papucsot. A fiataloknak is megvolt a maguk napi „adagja”, s 
családjuktól függıen zsebpénzt szerezhettek a „summán felül” készített darabokból, vagy az ún, 
reggelizéssel (hajnalig maradtak a fonóban, s az így készült munkákat otthagyták a fonóháznál, míg 
több összegyőlt, s akkor adták el). 

   Ha valakivel nagy baj történt (leégett a háza, megdöglött a tehene stb.), egy meghatározott este 
összegyőlt nála szint’ az egész falu, különösen a rokonok, barátok, komák. Ha nem fértek a háznál, 
átmentek a szomszédba, s olyan is volt, hogy négy szomszédnál is leültek az érkezık, s közösbe 
dolgoztak a rászoruló anyagából, vagy otthonról vitt félkész munkákat fejeztek be. Ami készült, azt 
otthagyták a gazda megsegítésére. Ezeket nevezték kalákának. 

    Késıbb általánossá vált az ingázás, vásárhelyi tanulás, a hagyományos fonóra már nem volt idı, s 
hiánypótló tevékenységként szerveztek néha fonókat az iskolánál. {22} 

Kis történelem (értékesítés régen) 

     Eleinte a nádfonók egyénileg dolgoztak, és amit készítettek, azt egyénileg is értékesítették. A 
Marosvásárhely központjában levı nagypiacon a csütörtöki hetivásár idején volt egy kirakodóhelyük 
(ún. szotyorpiac), ahova hosszú idık óta jártak árulni. Megfogadtak egy-egy lovasgazdát, aki behozta 
egyszerre hat-nyolc embernek az áruját. Voltak, akik eljártak a toldalagi, régeni, rücsi heti piacokra is, 
s olyanok is, akik hátukra vetették a lábtörlıt, szotyrot, s a környezı falvakban házaltak, kínálgatták 
portékájukat. 

   Sok felei asszony azonban sajnálta idejét a járkálással, piacozással tölteni, így találkozott érdekük a 
XIX. század 70-es éveiben a marosvásárhelyi Gubadi-Petelei cégével, amely új, külföldi piacokat 
kutatott fel, nagybani megrendelésekkel. Volt idı, mikor „hetenként 3-4000 darabot vett át a feleiektıl 
s még se volt képes megfelelni teljesen a tömeges megrendeléseknek. [Ausztriában és 
Németországban japáni ipartermékként kerültek forgalomba.]. A feleiek évi gyártmányának értékét 
helyben 4-5000 forintra becsülik.”19 E fellendülésnek azonban a világháború gyorsan véget vetett, s a 
régi módszerekhez kellett visszatérni. A 30-40-es években jártak ide az ún. „telepesek” is, akik 
összeszedték és továbbították a szotyrokat. Már akkor megjelent az elsı kívülrıl jött felvásárló is, a 
magyarországi Szalay Pál, de a háború idején kinnrekedt. Késıbb a helybeli Nagy Lajos 
vegyeskereskedésének keretén belül győjtötte össze a termékeket (árult is értük cserébe), amiket aztán 
ı maga vitt Kolozsvárra, Váradra, Hunyadra, de üzlete 1948-ban leépült az államosítással. Az 
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értékesítés és a nyersanyag beszerzésének súlyosbodó gondja 1939-ben a felei gyékénykötık 
Harmonia nevő háziipari szövetkezetének megalakulásához vezetett. 

  Az államosítás után, a 60-as évek elején megkezdıdött a szövetkezetesítés (kollektivizá-lás, 
központilag), s Focşani-ból nagy mennyiségő üvegtokra (dugóra) kaptak megrendelést. Ennek 
forgalmát vette át és irányította Veress Sanyi a kollektív keretein belül (gyékényfeldol-gozó részleg). 
Szervezetten dolgoztak, mindenki otthon, s a szövetkezet adta a megren-deléseket, de késıbb ez is 
felbomlott. A magánosok újra próbálkoztak. Néhányan össze-szedték az árut a szomszédoktól, 
rokonoktól, s az ország különbözı részein kísérelték meg eladni, de a piacra nem lehetett menni, mert 
a 60-as évek elejétıl engedélyhez kötötték az értékesítést. Emiatt nagybani felvásárlók, kereskedık 
sem jöttek ide, s egy idıben magukat a feleieket vitték Măcinba, a Deltába, hogy megtanítsák az 
ottaniakat gyékényt kötni. 

Készítmények:   Kós Károly néhány évtizede tizenhét pontos jegyzékét állította össze az itteni 
termékeknek ({14}): ételhordó kantár (ebben vitték az ételt a mezıre), cipóskosár vagy szakajtó 
(ebben szaggatták a kenyeret dagasztás után), kenyérkosár (fedeles), tyúkültetı (kosár, ahol kotolt a 
tyúk), lábtörlı, lábszınyeg, falvédı, gyékény (szekérernyı), szotyor (füles kosár), nagytáska, cipı, 
papucs, csizma, kalap, lábasalávaló, üvegtok, méhkas. Ezeknek nagyobb része (az elsı kilenc) a helyi 
emlékezet szerint „régi”, de lábszınyeget és szekérre való gyékényt 1953-ban már csak külön 
megrendelésre készítettek, s a papucsot akkoriban szárasra, nem úgy, mint most. A lábtörlı készült 
téglalap alakban szıve és kerek alakban főzve, s megjelentek a mintás kalapok és pecális (speciális, 
kétszeresen kötött és mintás) falvédık is. Legrégebbi talán a szotyor, amit az elején fel se szegtek, 
csak felhajtottak. Ez volt a parasztos szotyor négyféle méretben (nagy-, törpe-, magos- és negyedik), 
késıbb készültek a finommagos (cifrább, így drágább) és rosszmagos, majd a 30-as évek óta a pecális 
szotyrok, dupla kötéssel, mintázattal, kisebb-nagyobb méretben (hetvenes-, hatvanas-, finom magos-, 
törpe- és negyedik pecális szotyor), fıleg a városi asszonyoknak. Az 50-es évek elején készített 
nádcsizmának nem lett nagy keletje, s a méhkosarak megrendelés nélkül maradtak a kaptár 
megjelenésével, akárcsak az 1938 után a szállított üvegek védelmére készített üvegtokok a rekeszes 
mőanyag ládák gyártásával. 

Tömegmunkából mővészet 

     A dugók hanyatlása után egy pangási idı állt be, s a holtponton Kiss Áron tanító révén a falu 
életébe belépı Bandi Dezsı lendítette túl a feleieket, aki a Népi Alkotások Megyei Házának keretén 
belül járta a falvakat, hogy segítse a hagyományos mesterségek fenntartását, továbbfejlesztését. Mikor 
kiment Felébe (a 60-as évek elején), látta, hogy ott oly egyszerően dolgoztak, hogy pl. az üvegdugót 
még a kisgyerekek is meg tudták csinálni. Úgy érezte, hogy ha egy iskoláskor elıtti gyerek is meg 
tudta ezt tanulni, játszva kialakul benne a készség, akkor mért ne próbálnának többet. A Népi 
Mővészeti Iskola kihelyezett gyékénykötı tagozataként a helybelieknek hároméves mővészeti 
tanfolyamot szervezett (1969-71), amit délutánonként tartottak a falusi iskolában. Több, mint 
tizenötön jártak oda, s miután bizonyos alapokat elsajátítottak, mindenki otthon folytatta a munkát, 
Bandi Dezsı pedig házról házra járt, tanácsokat adott, mintákat hozott, figyelte tanítványai fejlıdését. 

     Az újítás abból állt, hogy új módszereket, mintákat vezetett be: kereszteket, csíkokat, figurákat, 
népi motívumokat (ızet, szarvast stb.){21}. Ekkor lépett be a harasztkereki szıttes falvédı gyakorlata 
is ide osztovátán (szövıszéken) vagy rámán, amihez megserítették (feltekercselték) a nádat egy kis 
gépen. „İt idézik a nádból szıtt „kakasos” vagy „szarvasos” mintájú falvédık, szotyrok és terítık stb. 
[Szerepe megkérdıjelezhetetlen a] mezıfelei népi mesterség mővészi rangra emelésében.”20 
Szakavatott irányításával országos népmővészeti kiállításokon szereztek elismerést a falunak, s Fele 
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hírnévre tett szert. A tanulatlan Ilka nénit például színházi díszletek készítésére kérték. Az iskola is 
hozzájárult a fejlıdéshez azáltal, hogy a tanító bácsi kézimunkaórán is náddal foglalkoztatta a 
gyerekeket. 

     1975 körül váltak a helybeliek bedolgozókká a segesvári Prestarea szövetkezethez, persze egy 
megbízott közvetítésével. Ekkoriban kezdıdött az a máig is tartó idıszak, amikor nem a feleiek kellett 
az értékesítésen törjék fejüket, hanem a vevık kezdtek érdeklıdni, s „elindult a sok ötletes nádportéka 
világhódító útjára; a felei szatyor és kalap eljutott a szomszédos országokba, s el egészen Japántól 
Svédországig”21, sıt a tengerentúlra is. („A dél-ausztrál forróságban jól fog a mezıfelei kalap…”22) 
Leghamarabb az iskolánál kérdezısködtek, késıbb a szövetkezet raktárainál. Miután kezdtek helybe 
jönni a megrendelık, külföldi turisták, mindenki igyekezett minıségi, mővészi munkát készíteni. {20} 

Napjainkban  Fele valahogy túlélte, hogy hivatalosan nem volt szabad kereskedést őzni az elmúlt 
rendszerben. Kezdtek megint szaporodni a magánosok (helyi kereskedık) és nagybani felvásárlók (pl. 
korondiak) is, s – bár a Prestarea 1989 után felbomlott – a határok megnyílása újabb lendületet adott 
az értékesítésnek, ami ma vásárokon, kiállításokon {23}, piacokon, üzletekben  történik, helyben, 
Korondon, de külföldön is. Száznál többféle dísz- és használati tárgyat készítenek ma nádból, 
felhasználva, beépítve, átdolgozva Bandi Dezsı mintáit, újakat találva ki. Íme egy tucatravaló {17}: 
terítık és falvédık különbözı változatban, lábasalávaló, gyermekjátéknak bölcsı és baba, étel- és 
tejhordó, állatfigurák, napsugár {16}, ceruzatartók, táskák és varródobozok, csillár és lámpaernyı, 
papucsok és rolók, sıt váza is. 

   A szélesebb világ azonban (akik szakmai berkekben nem járatosak) nem tud az itteni munkáról. 
Ennek oka, hogy „A lét egy kicsit félreesett [Koncsag Erzsébet tanítónı]" 23, vagyis a falu nincs a 
nemzetközi utak mentén, s jogi biztosíték híján külföldre sem szállíthatnak  nagyobb tételekben árut, 
csak közvetve, eladva feketén a korondiaknak, ezért „azt hiszi mindenki, hogy a felei gyékényfonatot, 
nádmunkát is a korondiak gyártják, így Fele hírnévben s pénzben még csak fele sem mellette.”24 – 
panaszkodik egy helybeli.   

    „Találgatjuk: bár Fele földje sovány, gyenge búzát ád, mégis a legmódosabb falu a Székely 
Mezıségen. Hát mégiscsak a mesterség…”25 „Ami igaz, igaz; nád nélkül nem lenne Felében annyi új 
ház és annyi személygépkocsi.”26 

      „– Munka közben az asszonyok ruhájára rátapadnak a cérnavékony hártyikák. Visszük magunkon 
a címert, mesterségünk címerét.” 27 [Fülpesi Irma óvónı] S a helybeliek szerint „ezt nem lehet 
elfelejteni”. A Marosvásárhelyhez való nagyobb kötöttség ellenére mindenki megtanulja a fonást, ami 
jelzi, hogy a nádmunkának még van itt jövıje, hisz ma már egyre inkább kezdenek felfigyelni 
veszendıben levı hagyományainkra és értékeinkre. Csak éppen „Mezıfelét meg kell mutatni a 
világnak.” 28 
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Forrásanyagok (irodalom): (a szó szerinti idézetek) 
1 Elıre - XXXV. évfolyam,  

10346. szám 1981 február 27., 

péntek: Kiss Zsuzsa: Felei 

„nádasok” között – Jó 

mulatság, férfimunka (1-3.old.) 

2 Orbán Balázs: A Székelyföld 

leírása történelmi, régészeti, 

természetrajzi s népismereti 

szempontból, Pest, 1870, Ráth 

Mór bizománya (IV. kötet, 6., 

195-96., 198. old.) 

3 O. B., u.o. 

4 Kozma Ferenc: A Székelyföld 

közgazdasági és közmívelıdési 

állapota, kiadja a Székely 

Mővelıdési és Közgazdasági 

Egylet, Budapest, a Franklin 

Társulat nyomdája, 1879 (298-

99 old.) 
 

5 O. B., u.o. 

6 Elıre 10346, u.o. 

7 Új Élet - 1979, 4. szám: 

február szépréti: Hajlik a nád... 

8 Népújság - 2002. január 8., 

kedd: Lokodi Imre: Mezıfelét 

meg kell mutatni a világnak  (7. 

old.) 

9 Elıre - XXXV. évfolyam,  

10349. szám, 1981 március 3, 

kedd: Kiss Zsuzsa: Felei 

„nádasok” között – A 

mesterség címere (1-2. old.) 10 

K.K., u.o. 

11 Népújság, u.o. 

12 O. B., u.o. 

13 Elıre 10346, u.o. 

14 Dr. Kós Károly: A Mezıség 

néprajza, Mentor Kiadó, 

Marosvásárhely – 2000 (I. 

kötet, 261-69. old.)  [1950-es, 

1953-as és 1968-as adatok], ez 

volt adatközlõim mellett fõ 

forrásanyagom 

15 Népújság, u.o. 

16 Népújság, u.o. 

17 Népújság, u.o. 

18 Új Élet, u.o. 

19 K.F., u.o. 

20 Elıre 10349, u.o. 

21 Új Élet, u.o. 

22 Népújság, u.o. 

23 Népújság, u.o. 

24 Népújság, u.o. 

25 Népújság, u.o. 

26 Új Élet, u.o. 

27 Elıre 10349, u.o. 

28 Népújság, u.o. 

 

Köszönet adatközlıimnek: Bandi Dezsı iparmővésznek (84), iskolánk hajdani kézimunka és 
rajz szakos tanárának, a mezıfelei származású Kiss Áronnak, aki harminchárom esztendeig volt 
szülıfalujának tanító bácsija (1953-1954, majd 1957-1983-ig), valamint Mezıfele aprajának-
nagyjának, köztük Iszlai Sámuelnek (88) s feleségének, Jolánnak (80), valamint leányuknak, Lázár 
Éva tanítónınek (58) és Szikszai Erzsébet tanító néninek (49), valamint édesanyjának és leányának, 
Saroltának (16). Külön köszönet illeti Mezıfele egy másik szülöttjét, osztályfınöknımet, a fizika 
szakos Szász Ágota tanárnıt, hogy megismertetett a faluval és segített a helyszíni szemléken. A 
témaválasztás is az ı érdeme. 
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Képanyag: (ahol nincs egyéb feltüntetve, azok digitális kamerával készült saját fényképek) {1} - jelöli 
a szövegben az illetı dologra utaló felvétel (kép) számát 
 

1. Zsúpkötés a nádvágás helyszínén (Lázár Éva tanítónı diapozitívjáról) 

2. Szeptemberi száradó zsúpok a kerítés mentén (foto: Szász Ágota) 

3. Vajon mi van a szénatartóban? (megpucolt nád) 

4. Készülı szetlap 

5. Nádat fonó kisfiú (régi fénykép Bandi Dezsıtıl) 

6. Egy szotyor befejezése (leegyszerezés) 

7. Egy gyékénykötı mőhely: elıkészületek 

8. Kapták és kész termékek (üvegtok-, papucs-, kosár- és szotyor kaptája) 

9. –10. Különbözı minták (szotyor, lábasalávaló) 

11.  Falvédıminta (régi fénykép Bandi Dezsıtıl) 

12.  „Kakasos” falvédı készül (régi fénykép Bandi Dezsıtıl) 

13.  Parasztos (a háttérben) és pecális falvédı (elöl) 

14.  Régi, tömöttre kötött kosárfélék (innen-onnan) 

15. -22. Ízelítı az itteni kínálatból (a képanyag elsı oldalán a meg nem számozott képen szárított 
virágos kosár): 

15.  Különbözı kosarak, szotyor 

16.  Napsugár, szetlap, lábasalávaló 

17.  Vázák, fedeles kosár, nıi táska, fürdıszobapolc 

18.  Üvegekre védıburkolat 

19.  Szárított virágnak való kosár  

20.  Mintás kosarak (Bandi Dezsı révén kapott felvétel egy néhány évtizedes könyvbıl) 

21.  Különleges módszerrel készített szarvas- és életfa-motívum (u.o.) 

22.  Fonó az iskolás gyerekeknek (fénykép Szikszai Erzsike tanító nénitıl) 

23.  Mezıfele egy kiállításon a marosvásárhelyi várban (fénykép Szikszai Erzsike tanító nénitıl) 
 

Személyes adataim 

Név: Kántor Emese (telefonszám: 0040-265-313847, e-mail: kantor@fx.ro) 

Cím: Marosvásárhely, Decebal u. 16/11. (Tg. Mureş, str. Decebal nr. 16/11. ROMÂNIA) 

Iskola: Bolyai Farkas Elméleti Líceum (Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Tg. Mureş, str. Bolyai nr. 3), 
telefonszám: 0040-265-264300 

Tanár: Szász Ágota (Tg. Mureş, str. Livezii 18 ), telefonszám: 0040-265-216290 

Dolgozatom a „Természettudományos múltunk felkutatása” kategóriába készült. 

 


