
Rendeki Fonó

A Rendeki Fonó, egy hely, ahol együtt lehet lenni, és ahol elsősorban a növényi 

anyagokfonásának örömével és tudásával ismerkedhetünk. A Fonó célja, elsősorban a 

csuhéfonás mesterségének megismertetésén és gyakorlati alkalmazásán túl az is, hogy minél 

többen felismerjék, ezeknek az anyagoknak a megmunkálása nem csupán egy mesterségbeli 

tudást eredményez, hanem sokkal többet: megtanítanak bennünk olyan értékrendre, amely 

egyre inkább hiányzik manapság.



A fonásnak, szövésnek vannak különböző emlékei, hagyományai Csabrendeken, ahol 

a múlt századig a lakosság jelentős része mezőgazdaságból élt, és igen jelentős volt az 

iparosok száma is. Különösen a takácsok céhe volt népes és virágzó a 19. században. A 

szövéshez való kendert a falu nyugati határában elterülő hatalmas kenderföldeken 

termesztették, a kenderáztató tó pedig még ma is megvan. Csabrendek határvidéke mindig is 

lápos, mocsaras volt, s a mai napig is vannak sásban, gyékényben bővelkedő területek. Sokan 

foglalkoztak fonással, - a gazdasági eszközök jelentős részét maguk készítették, illetve 

javították, mint ahogy a paraszti életre, általában ez mindenütt jellemző is volt -, de ez a 

hagyomány elsősorban a különböző szőnyegek, lábtörlők készítésére korlátozódott, illetve a 

háziipari kereteken belül a csuhé és a vessző fonása volt jelen Csabrendek kézműipari 

történetében.

A Kókusz-gyár, vagyis a kókuszszőnyeg-készítő üzem a csabrendeki nemes Hátczky 

Kálmán kezdeményezése volt. A múlt század első felében Amerikában élő magyarokkal 

fogott közös üzletbe, s olyan üzlettársai voltak e vállalkozásban, mint a Csabrendeken, 

Sümegen kutató Darnay Kálmán régész. A külföldről behozott kókusz-növényből fontak 

lábtörlőket, szőnyegeket az 1900-as évek első évtizedében, de nem ment az üzlet, s a 

Kókuszmajor bezárta kapuit. A szőnyeg-készítés a Háziipari Szövetkezet 1951-ben történő 

megalakulásával folytatódott.

Magyarországon a háziipar, a téli időszakban vidéken élők által végzett ház körüli 

munkálatok országos támogatása, megszervezése már a 19. század végétől fontos társadalmi 

és politikai kérdés, állami feladat, s számos olyan népi tárgyalkotói tudás, mesterség 

munkafolyamatát, anyagbeszerzését, illetve az elkészített termékek kereskedelmét szervezték 

meg munkát, s megélhetést biztosítva ezáltal különösen a két világháború között, majd a 

második világháború utáni munkanélküli időszakban. A háziipar állami szabályozása, és 

népszerűsítése, illetve a vízszabályozások folyamán őshonos gyékény és sás termőhelyeinek 

eltűnése, valamint a kukorica elterjedésekövetkeztében vált jelentőssé és elterjedtté 

hazánkban a csuhéfonás, s a 1920-30-as években meginduló szervezett oktatás révén számos 

településen sajátították el a csuhé fonásának tudományát elsősorban lányok, asszonyok, s 

ekkortól válnak népszerűvé a csuhéból szatyrok, táskák, lábtörlők, papucsok. 

Hazánkban  az 1920-30-as években a Dunántúlon, majd az ország többi részében is 

indítottak csuhéfonó tanfolyamokat, így a községünktől öt kilométerre fekvő Sümeg 

városában is. A fennmaradt dokumentumok, írások szűkszavúak, s a hajdani csuhéfonó múltra 



egy-egy magányosan alkotó csuhéfonó visszaemlékezései, vagy már elhunyt fonó fennmaradt 

emlékei tanúskodnak. Csabrendeken és a szomszédos falvakban élő idős fonók, akik az 1950-

es években akár háziipari keretek között, akár ettől függetlenül készítették is munkáikat, még 

mesélnek, mesélhetnek a csuhéfonás szokásairól és hagyományairól. Az általuk átörökített 

tudásból merítve 2011-ben alakult meg a Rendeki Fonó. Alapítója Csíkné Bardon Réka 

csuhéfonó, aki aCsabrendeken és környékén fennmaradt csuhétárgyak, munkák, fonásminták 

gyűjtéséért és kutatásáért, azok továbbhagyományozásáért, a Rendeki Fonó alapításáért 

megkapta a „Népművészet Ifjú Mestere” címet.



A Rendeki Fonóval létrejött egy olyan valódi közösség, ahol – ősztől kora tavaszig, 

amikor nincsenek már, illetve még kerti, házkörüli munkák - mindenki jól érzi magát, 

megbeszélheti a közösségi, magánéleti eseményeket, kedvére pletykálhat, bevált recepteket, 

vagy ültetni való magokat cserélhet, miközben nemcsak a szája, de igen serényen a keze is 

jár. 


