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„Nánás lakosai arról híresek, hogy itt mint mondják a szopós gyermeken tul a legöregebbik
emberig mindenki…szalmakalapot csinál.”
(Csatári Ottó,1845)

A hajdúnánási szalmafeldolgozás legjelentősebb időszaka a 19. század közepétől a 20.
század közepéig tartott és máig tartó hatással van a város életére, valamint a magyarországi és
az erdélyi szalmafonásra is. A búza szárát felhasználó ipari tevékenység keretében
évtizedeken keresztül készültek a szalmakalapok Hajdúnánáson. Az otthon előállított
szalmafonatokat eleinte házilag varrták össze, majd a polgári divatban is elterjedő kalapok
iránti igény, a megnövekvő kereslet létrehívta a szalmafonásra épülő gyárakat, üzemeket,
melyben már jelentős mennyiségű, különböző típusú kalapokat készítettek, legnagyobb
mennyiségben a századforduló évtizedeiben. Hajdúnánáson a szalmafonás során létrejövő
legfontosabb kész termék, maga a kalap, azonban egyéb termékek (pl. táska, szatyor, papucs,
szőnyeg, doboz) készítésével is kiszolgálták az igényeket. A kalapkötés az ipartörténeti
jelentősége mellett számos egyéb kulturális értéket rejt magában (kézműves hagyomány

ápolása, közösségi munka végzése, természetes anyagú termékek előállítása). Ezen
tulajdonságai alkalmassá teszik arra, hogy helyet kapjon a magyar értéktár-hálóban, első
lépésként a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárban.
Szalmakalap
A természettel összhangban élő paraszti kultúrában, szinte minden anyag megtalálta
felhasználásának helyét, még az oly jelentéktelennek tűnő szalmaszál is. A belőle
készült szalmakalap, mely a 18. századtól hazánkban eleinte a paraszti világban a férfi
nyári viselet részévé vált, jól funkcionáló, olcsó, könnyen javítható fejfedő. A
szalmakalap gyártás az ország több részén is megtalálható volt (Hencida,
Hajdúböszörmény, a mezőségi Szék, Székelyföld több települése), azonban a
háziiparból a gyáriparrá válás oly mértékű átalakulása, fejlődése, mint Hajdúnánáson
egyik településre sem jellemző.
Szalmafonók, kalapkötők, kalapvarrók
A szalmakalap készítés szóhasználatában különleges szóképek, szóösszetételek
jelennek meg.
A „szalmafonó” a kalapkészítés alapanyagát állítja elő, vagyis szalmaszálakból készít
szalmaszalagot, úgy hogy a szalmaszálakat (a kalaphoz 7 szálat) egymás mellé
hajtogatja, összefűzi (hasonlóan az ostor-, kalács- vagy hajfonathoz). Ez a technika
azonban nem a hagyományos fonalkészítéshez, hanem inkább a kosár- illetve a
gyékénykötő munkájához hasonlít.
A „kalapkötő” a szalmafonó táji elnevezése. A kalapkötő kifejezésben Hajdúnánáson
a „kalap” szó nem a fejfedőt jelenti, hanem annak az alapanyagául szolgáló „fonatot”
takarja, tehát aki „megy kalapot kötni” az megy fonatot készíteni pl. esténként a
szomszédba, a fonóba.
A „kalapvarró” viszont valóban varrja a kalapot, ugyanis - helyi szóhasználatban - a
fonatból (=kalapból) varrja meg a tényleges fejfedőt, vagyis a kalapot.
Eredet
A nánási szalmakalapfonás eredetéről biztosat keveset tudunk. Egyes leírások az
1820-as évek elejére datálják, „amikor is a Napóleoni háborút megjárt obsitos katona
Olaszországban tanulta el a szalmafonást és Böszörményből hozta Nánásra, mivel egy
darab ideig Böszörményben, Dorogon is foglalatoskodtak vele, azonban állandóan
Nánáson honosodott meg.” (Móricz P. 1922.)
1922-ben Özvegy Gaál Istvánné (82 éves úrasszony, birtokosnő) és más korosabb
nánásiak úgy emlékeznek, akként tudják, hogy több mint 108 éves (tehát 1814 óta)
múltja van a bevált szép háziiparnak. (Móricz P. 1922.)
Mindenesetre az első konkrét leírás 1845-ből származik amikor Csatáry Ottó azt írja:
„meglepő látvány volt rám nézve: hogy a nép mindenfelől öllel hordta a piaczra a
szalmakalapot. Nánás lakosai arról híresek, hogy itt mint mondják, a szopós gyereken
túl a legöregebbik emberig, mindenki úgynevezett rézkalapot fon szalmából-, azaz:
szalmakalapot csinál.” (Csatáry O. 1845.)
Kalapkötés és forgalmazás
A hajdúnánási szalmakalap alapját a jó minőségű búza biztosította. A fonásra alkalmas
szalmaszálat aratás után válogatták ki, kévébe kötötték, majd a padláson tárolták. A
fonás ideje az őszi-téli időszak volt. A levelétől, ízektől megtisztított szálakat
vastagság szerint válogatták szét. A kalapkötéshez be kellett áztatni, vagyis meg
kellett puhítani a szálakat, így váltak alkalmassá a feldolgozásra. Kalaphoz 7 szálat
fontak össze kézzel, mely folyamatot egyéb tevékenység mellett (jószágőrzés, sétálás,
beszélgetés) is tudták végezni. Felhasználásra 50 öl (kb. 70 méter) lapos fonatot kellett
készíteni, melyet ezt követően mángoroltak (simítottak) ezáltal válva alkalmassá a

varrásra. A 19. század közepén csak néhány típusú kalapot készítettek a házaknál,
vagy a fonókban összegyűlt asszonyok, ám azt olyan ügyesen, hogy 1860-ban a
Vasárnapi újságban többször is jelent meg hír a helyi szalmafonásról ekképpen:
„Nánáson minden ház szalmakalap műhely volt. A nők ősztől tavaszig kalapot
fontak… Nyári napokban zsúfolva van a piac a fehérnép csoportjai által, kik áruikat
nyalábokban, vagy tornyokba rakva hordják a karjaikon.” (Vasárnapi Újság. 1860. 39.sz)
Egy Brunner nevű pesti kereskedő „…az itt készült csárdás kalapokból jó csomót
vásárolt és rendelt meg. Mivel máshol nem tudják azon szalagból az egész kalapot
elkészíteni, hanem ha a feje meg van, a karimát aztán varrják reá. A nánási nők pedig
egy szalagból elkészítik az egész kalapot úgy, amint parancsolják.” (Vasárnapi Újság.
1860. 39.sz)

Háziipari és gyáripari tevékenység
A 19. század második felében a szalagok kalappá formálása, varrása kézzel történt,
háziiparos piacra is termelő tevékenységként működött, és termékeik kisebb részét a
helyi fogyasztóknak, túlnyomóan helyben viszonteladóknak adták át elárusításra, vagy
igen gyakran vásárokon, piacokon maguk árusították. A szegényebbek megélhetésük
kiegészítéseként végezték ezt a munkát. (Magyar Néprajz II.)
Ez a tevékenység olyan keresett lett, hogy 1860-ban már szalmakalap gyárak
létesültek, ahol az otthon készített fonatokat dolgozták fel. A sikeres termék, mint
divatcikk, ekkorra az úri és polgári viselet részévé kezdett válni, ezáltal megnövelte a
szalmakalapok iránti igényt. A gyárak száma jelentősen megnövekedett és a 19. sz.
utolsó évtizedeire jelentős kivitellel bíró könnyűipari központtá vált a város. A
szalmakalap eladásának és szállításának főidénye február-május hónapok voltak.
(Igmándy J. NÉ. 1940.) Már az 1890-es években az idényhónapokban naponta 4-8 vasúti
kocsi árut szállítottak el. Ennek egy része egyenesen Przemyslbe ment, a többit
Debrecenben osztották szét, ment Magyarország minden tartományába, és a Balkánra
is. 1890-ig a kalap minden részét kézzel készítették, amikor megjelentek az első
szalmakalap varrógépek amelyeket Sohler István hozatott Dresdenből a H. Grossmann
cégtől. Ugyancsak Sohler hozatta az első fémsajtókat, amivel a kalapokat vasalták
(addig kézen, közönséges szabóvasalóval történt a vasalás).
A legjelentősebb iparos
A szalmakalapipart gépiparrá Sohler István (szül.: a Szepes vármegyei Stószon, 1855)
szervezte át. Sohler István Hajdúnánásra kerülve először vaskereskedő lett, majd látva
a szalmakalapipar fontos szerepét a város életében, abbahagyta előbbi foglalkozását,
gyári alapokra helyezte a szalmakalapipart, azonban fejlődésének legmagasabb fokán
is a gyáripar alapja a háziipar maradt. Móricz P. 1922 A gyártmányok 70-80%-ának
anyagát a háziipar készítményei alkották, vagyis a házilag készített és megvásárolt
fonatokat dolgozták fel a gépekkel. A gyár, amelyet 1888-ban létesített, az első
években 20-30 ezer darabot dolgozott fel évente. Már 1896-ban a millenniumi
kiállításon 10 munkással 6 hónapon keresztül dolgozott az iparcsarnokban. (Igmándy J.
Debreceni Szemle 1940,) A megvásárolt fonatokat eleinte a gyárban dolgozták fel,
később kiadták házakhoz a varrógépeket. A gyár évről évre jobban berendezkedett,
csakhamar fehérítésre és festésre is külföldi fehérített fonatokat kezdett feldolgozni,
amelyeket Angliából, Svájcból és Olaszországból hozatott. Igyekezett piacot is
szerezni, így nemcsak Magyarországra, hanem Ausztria minden tartományába,
Szerbiába, Romániába, Törökországba, Orosz-Lengyelországba is szállított. Az
igények növekedésével Sohler igyekezett lépést tartani, betaníttatta a panamakalap, a
Girardi-kalap készítést is, valamint a házilag készült fonatokat már nem csak
kalapokká, hanem papucsokká, szatyrokká, szőnyegekké dolgozták fel. A
munkásainak száma 1907-ben 60 gyári és 1200 házi munkás, míg 1914-ben 115 gyári

és 1400 házi munkás volt. A gyár évi termelése 250-300 ezer, a legnagyobb termelése
450.000 darab volt. (Igmándy J. Debreceni Szemle 1940,)
A gyár nagy munkáját mutatják a kitüntetései. Az ipar-, kereskedelemügyi
minisztérium az országban 60 szalmakötő tanfolyamot létesített s ezek
megszervezésével is Sohlert bízták meg.
A gyárak növekedése
Természetesen más kereskedők is rájöttek, hogy a nánási szalmakalap jó üzlet, így
gombamódra létesültek szalmakalap-gyárak. 1913-ban az üzemek száma 32 volt. A
legnagyobb, Sohler-gyár mellett, a többiek közül a nagyobbak 20-25, a legkisebbek 23 munkást foglalkoztattak. Ebben az esztendőben a városban 450 kalapvarrógépet s 56
sajtót számoltak össze. A gyárakban dolgozó munkások száma megközelítően 250, a
bedolgozó munkásoké 3000-3200 volt. Ha tekintetbe vesszük, hogy a szalmakalapipar
fuvarosokat, más iparosokat is foglalkoztatott (volt olyan géplakatos, aki kizárólag a
varrógépek javításával foglalkozott), akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Hajdúnánás
sajátos ipara a város lakosságából 3200-3500 embernek, a lakosság egyötöd részének
megélhetését, ha nem is biztosította, de lényegesen könnyebbé tette. ( Igmándy J.
Debreceni Szemle 1940)

A kézi munkát háttérbe szorította a varrógépek megjelenése, sőt a kész szalagokat is
úgy hozatták be a még olcsóbban dolgozó Olaszországból és Svájcból, mert kitűnő
fehérítésük révén a kalapok tetszetősebbek lettek.(Móricz P. Magyarság. 1922.) Tehát a
gyáripar növekedése, nem azt jelenti, hogy többen foglalkoznak a
szalmafonással,hanem a gyárosok külföldről jutányosabban hozatták a kalapnak való
szalmafonatokat. A szalmafonás a háború alatt rövid ideig újból nekiindult, mivelhogy
Kínából és Svájcon át nem lehetett behozni nyers szalmafonat-anyagot.
A nagymértékű fejlődés az 1920-as évekig tartott, amikor Trianon következtében
piacai nagy részét elvesztette. Innentől kezdve néha megújulva, átalakulva,
szövetkezetté válva az 1960-as évekig tart a feldolgozás, egyre csökkenő
mennyiségben és termékválasztékkal.
A hanyatlás időszaka
A II. világháború szintén jelentős törést okozott a szalmaiparnak, ebben az időszakban
a hadsereg időnként megrendelőként lépett fel (szalmacsizma, papucs készítését
kérve), azonban mind a piac, mind a kereslet jelentősen lecsökkent.
1945 után a gyárakat államosították, a még meglévő eszközöket a megalakuló
Háziipari Szövetkezet vette át, amely az 1960-as években még gyártott szalma
termékeket, azonban egyre csökkenő darabszámban. Egyes időszakokban a divat
határozta meg az előállítandó termékcsoportokat (pl. 1950-60-as években a táskák,
strandtáskák és strandkalapok, mózeskosarak), azonban az egyre jobban elterjedő
műanyagáruk fokozatosan kiszorították a piacról.
A 20. század második felében már csak, mint népművészeti jellegű tevékenység
maradt fent.
A szalmaipar jelentősége
Az egyszerű szalmaszál feldolgozása gazdasági és társadalmi fellendülést is teremtett
a városnak, lehetővé tette az addig csak alomként, takarmányként felhasznált
szalmaszál értékesítését, munkát, bért, kiegészítő jövedelmet biztosított a település
asszonyainak, fellendítette az áruszállítást, a kereskedelmet, a kapcsolódni tudó
iparosok munkáját. A háziiparból gyáripari szintre emelt kalapkészítés a gazdasági
haszon mellett ismertté tette a települést, és a belőle élő emberek és családtagjaik is
általa nyitottabbá válhattak a világra. Ugyanakkor a fonatok otthoni munkavégzése
alkalmat teremtett a közösségi tevékenységekre is hisz mind a fonókban, és a

tanyázókban lehetőséget nyújtott a munka melletti beszélgetésekre, mesélésekre,
udvarlásokra is.
A fentieket összegezve elmondhatjuk, ez a tevékenység tette Hajdúnánást az
„Aranyszalma városává”.
Hajdúnánás Város jelenlegi Polgármestere, Szóllláth Tibor is kiemelt hangsúlyt fordít a
szalmafonás kultúrájának megőrzése mellett arra, hogy a szalmafonás „ma is élő
hagyomány”legyen a településen, a tevékenység jelen, s jövő generációk számára történő
átörökítésére komoly és szisztematikus gyakorlatot alakított ki a városban. Olyannyira
komoly figyelmet szentel ennek a folyamatnak, hogy 2014-ben írott szakdolgozatában is
külön fejezet foglalkozik ezzel a területtel. Új kezdet címmel következzék most ebből a
tudományos munkából egy részlet értékes adalékként a szalmafonás jelene és jövője kapcsán,
a nemzeti érték történetével foglalkozó rész méltó lezárásaként:
„A szalmaipar újjáélesztése”
A szalmafonásnak közel 200 éves múltja van Hajdúnánáson, de sajnos jelenlegi helyzete
korántsem tükrözi, hogy ez a foglalatosság milyen jelentős szerepet töltött be a város gazdasági
életében és az itt élő emberek mindennapjaiban. Bár egyre többen úgy vélték, hamarosan kihal
ez a mesterség a városban, hiszen a fiatalabb nemzedékek tagjai már nem foglalkoznak vele, a
város vezetése felismerte, hogy tudatos munkával megmenthető, jövője biztosítható, a
szalmatárgyak újra meghatározó termékei lehetnek Hajdúnánásnak, s a mesterség újjáélesztése
pedig újra megélhetést vagy kiegészítő jövedelmet biztosíthat az itt élő családok egy részének.
Ezért az önkormányzat szervezésében és integrálásával, valamint azoknak az asszonyoknak a
közreműködésével, akik a mesterséget jól ismerik, hiszen gyermekként kezdték el annak
elsajátítását, majd éveken keresztül gyakorolták azt, és tudományukat szeretnék továbbörökíteni,
a közfoglalkoztatás keretein belül igyekeznek újjáéleszteni a városban a szalmafeldolgozást.
Hiszen ugyanúgy, mint 150-200 évvel ezelőtt, két alapvető feltétele van: az elegendő munkaerő
illetve a jó minőségű szalma alapanyag. Ezek közül ma már csak az egyik, a munkaerő állt
rendelkezésre, ezért az alapanyagot, vagyis a megfelelő szalmát be kellett szerezni. Erre 2012ben Kőrispatakon találtunk rá. Szőcs Lajos és fia segítségével már ősszel el is vetettük az általuk
„Csóré búzának” nevezett ősi búzafajtát. Jó barátokra leltünk székely barátainkban, akik
elmesélték, hogy a Kőrispataki legendárium szerint „egy nánási asszony tanította meg neki a 19.
század közepén a szalmafonást”.
Mint azt a közfoglalkoztatást bemutató fejezetemben már bővebben kifejtettem, 2014 májusától
indul a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2014. programelem, melynek keretében a
helyi kismesterségek, többek között a szalmafonás hagyományait elevenítjük fel, és építjük be
újra a város közösségének életébe. A tervek szerint ebben a folyamatban az önkormányzat
integrátori szerepet tölt be, s a több mint 100 éves hagyományoknak megfelelően egyrészt
felvásárolja a szalmafonatokat, amelyeket a programhoz csatlakozó személyek készítenek el,
másrészt a közfoglalkoztatási program e szegmensében részt vevő dolgozók szintén
szalmafonatokat is készítenek, valamint azokat a felvásárolt alapanyagokkal együtt fel is
dolgozzák különböző ajándéktárgyakká és használati cikkekké.

A városvezetés reményei szerint a városba látogató turisták a 2014. évben már újra nánási
szalmatermékeket vihetnek ajándékba magukkal.

A szalmaipar újjáélesztése a következő hatásokat eredményezi Hajdúnánáson:
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a helyi hagyományok újjáélesztése, ezáltal a helyi identitástudat erősítése,
a város turisztikai vonzerejének növekedése,
a helyi termékek választékának bővülése,
az alacsony iskolai végzettségű, illetve a szakképzetlen (főleg) női munkaerő
munkaerőpiaci integrációja és reintegrációja,
a „bedolgozás” lehetőségének biztosításával a kisgyermekes szülők „családbarát”
foglalkoztatásának megvalósulása,
az önfoglalkoztatás elősegítése,
megélhetés, illetve kiegészítő jövedelem biztosítása a programban résztvevők számára.”

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A kalapkötés, a kalapvarrás és szalmatárgy készítés Hajdúnánás városnak közel 200
éves hagyománya. Jelentős befolyással volt a település gazdasági életére, ugyanakkor
megőrizte a kézműves mesterségek titkait is, melyet évszázadokon keresztül művelt és
művel az emberiség. Ez a tevékenység a múltban hatással volt számtalan településre
is, hiszen a kereskedelem mellett sok helyen (pl. Erdélyben) tanították meg a nánási
asszonyok a fonást, ezáltal segítve a helyieket is jövedelemhez. A tudás szerencsére
nem veszett el, megtalálható a róla szóló leírásokban, az összegyűjtött múzeumi
tudásanyagban és kiállításban, az idős emberek recens ismeretében, a népi iparművész,
Népművészet Mestere címet viselő alkotó munkáiban és az újabb, 21. századi
kihívásokra válaszoló, létrejövő szalmafonó munkaprogramban is, mely ismét gyártja
a szalmatárgyakat ma már turisztikai jelleggel. A város szalmához való kötődését, a
hagyományhoz való hűségét jelzik a jelenben a szalmához kapcsolódó elnevezések is
(Aranyszalma Alkotóház, Szalmakalap citera együttes, Szalmaszálak – apró citerások,
Aranyszalma Gyógycentrum).
Ennek a speciális iparnak a múltja, ipartörténeti jelentősége, kuriozitása, valamint a
jelenhez jól illeszkedő üzenete, környezetbarát, ökológiai szemléletű hasznosítása
alkalmassá és igazán méltóvá teszik a magyar nemzeti értékpiramisba való
bekerülésre.
A fentiek alapján a Hajdúnánási Értéktár Bizottság mellékelt határozat alapján
beemelte a helyi értékeit őrző Települési Értéktárba a hajdúnánási
szalmafeldolgozást, mint helyi háziipari kulturális örökséget az ipari és műszaki
megoldások kategóriában, s kéri a magas minőségű pályázatot összeállító
szakemberek Darócziné Bordás Andrea és Buczkó József –Szólláth Tibor polgármester
tudományos munkájával gazdagított –beadványa fenti tárgyának a Hajdú-Bihar
Megyei értéktárba történő szíves felvételét, majd a Magyar Értéktár felé történő
indokolt és büszke továbbajánlását.
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http://www.slideshare.net/netdjw/korispatak-szcs-lszl-a-szalmakalap-ksztse
(2015. január 15.)
17. KOVÁTS Zoltán
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A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.nanaskonyvtar.hu

III.
MELLÉKLETEK

1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:

A szalma szedése

A hetes fonat

Kalapok

Kalapok egy Sohler katalógusban

A Sohler gyár kalapprés részlege

A Sohler gyár épülete

A Hornstein gyár fejléces papírja

Szatyor készítése

Részlet a „Kalapkötők nyomában”
állandó kiállításból

Az Aranyszalma Alkotóház

Szabóné Mezei Etelka büszkén mutatta meg a Móricz Pál Városi Könyvtár helytörténeti
részét is ékesítő, gyönyörű, mai készítésű darabokat, melyek elevenen őrzik ma is a
hagyományt: a képen gyékényből font szakajt, nagy tálaló és táska látható

A hajdúnánási múzeum helytörténeti gyűjteménye gazdag és reprezentatív anyagot őriz
a hajdúnánási szalmafonás emlékeiről

A világszerte híres nánási szalmakalap típusok variációs skálája

A nánásiak életét átható tevékenység, a szalmafonás már a 19. századi
kordokumentumokban is komoly figyelmet kapott

Arató koszorú

A muzeális értéket képviselő, gyönyörű szalmatáskák ma is tetszetős, akár viselhető
remekek

Kalapdíszítő fonatok mintalapjai a 20. század elejéről

Szalmafonat fűzése kereten

A „Hajdúnánási diákok a Kendereskertben” című projekt kedves fotói is érzékletesen
tükrözik a komoly és szisztematikus gyakorlatot a hagyomány jövő generációja felé történő
„átörökítésére”

A ma is „élő hagyomány”,a hajdúnánási szalmafonás mindennapi életet kísérő és ékesítő
praktikus és szép darabjai :
dísztárgyak, ajándéktárgyak, mindennapi használati tárgyak szalmából

2.

A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek:

3.

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

