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BARANYAI KÉZMÛVESEK

1996-ban kezdõdött, amikor a munkanélküliség
szele megcsapta Évát. Egy hobbitanfolyam után  ki-
tanulta a kosárfonó, majd fonottbútor-készítõ szak-
mát. A kert és a kis melléképület a „bemutatóte-
rem”, ahol több száz terméket állított ki. Megcsodál-
hatunk itt különbözõ kosarakat, virágtartókat, kony-
hai eszközöket, fonott hintaszéket, fotelt és még so-
rolhatnám a számtalan, szépen megmunkált portéka
nevét, formáját és fajtáját.

Régen minden faluban fontak az emberek, ez iga-
zán nem is számított külön szakmának – mondja
Éva. Õsszel végeztek a betakarítási munkákkal, ke-
vesebb volt a tennivaló a ház körül, megfonták ma-
guknak a használati tárgyaikat. Amilyen fûzfélét,
mogyoróbokrot találtak, abból fontak.

Ma a termesztett amerikai fûz vesszõit hántolva
vagy hántolatlanul is be lehet szerezni. A hántolttal
könnyebb dolgozni és lakkozni is lehet, a hántolatlant
inkább a kerti, mezõgazdasági tárgyakhoz és díszí-
téshez használják. Maga a fonás munkaigényes, vi-
szont csak kevés szerszámra van szükség. Egy éles
késsel, metszõollóval, szúróárral, fonódeszkával és
egy verõvassal szinte minden termék elkészíthetõ. 

Az elsõ munkafolyamat a vesszõ beáztatása, így
jobban hajlik, könnyebb megmunkálni. Száradás
után már nem lehet formálni az anyagot. Ezután
megfonom a feneket, felkarózom az oldalát, majd
ezeket a függõleges karókat körbefonom oldalfonó-
val. Egy-egy terméket tetszés szerint díszítek, majd
a végén megcsinálom a fület – meséli  egy kosár el-
készítésének munkamenetét Éva.

2010-ben a bikaliak felkérésének szívesen tett
eleget, miszerint heti 2-3 alkalommal az Élménybir-
tokra látogatóknak tart kosárfonó bemutatót, akik az
ajándékboltban meg is vásárolhatják termékeit. Bár
a vendégek eleinte bátortalanok, de bemelegedve
maguk is fonnak egy-egy sort az épp készülõ tár-
gyak egyikébe. 
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érfias szakmát választott Kiss
Józsefné Éva, hiszen kosarakat,
bútorokat fonni igen nehéz fizikai
munkának számít. Hazánkban a
kosárfonás „õshazájában”, Békés-
ben találkozhatunk hölgyekkel,
akik kosarat fonnának. A munka-
nélküliség kényszere mégis erre a
pályára térítette, amit azóta se
bánt meg, hiszen hobbit, szakmát
és megélhetést talált e szép õsi
mesterségben.
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