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CÂNEPA DE LA ETNOLOGIE LA ECOLOGIE

Planta

miraculoasă

Dintre plantele
tehnice cultivate,
cânepa (cannabis
sativa) are cea mai
mare capacitate de
industrializare, fiind
folosită în procent de
100%, de la fabricarea
banalei funii până la
industria cosmetică sau
auto. Avantajele nu se
opresc.Este o plantă
ecologică. Poate fi
cultivată în conditii bune
în estul Ungariei si în
vestul României,' se
obtine o productie mare
de' plantă (7000-10000
kg/ha), o producţie
Cincpa industrialf1(cannabis sati,a)
mare la fibră (3000
kg/ha), tehnologia este simplă, nu se erbicidează, nu se
prăşeşte, distruge buruienile prin înăbuşire, şi în anul următor
se poate cultiva în locul ei cereale. Toate produsele din
cânepă sunt biologice, ecologice şi biodegradabile.
Gama produselor din

cânepă

În Olanda cânepa este folosită exclusiv în industria
constructoare si în cea de masini.
'
'
Germanii au construit un institut de cercetare a cânepii,
vizând două directii de exploatare: industria constructiilor si
'
'
industria constructoare de maşini.
5
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În industria constructiilor, din cânepă se realizează
'
materiale izolante, elementi fonoabsorbanti si termoizolanti,
respectiv fibră pură, folosită la căptuşirea mansardelor, ca un
substitut la materialele cancerigene folosite până recent.
Cât priveste industria constructoare de masini, până si
'
'
'
concernele cele mai mari, ca Volkswagen, Mercedes, BMW,
sunt azi obligate să folosească în procesul de fabricaţie
produse reciclabile. Or, fibra de cânepă învelită, printr-un
procedeu special, cu plastic, poate fi utilizată la producerea
unor componente ale autoturismelor.
În sfârşit, potrivit rezultatelor obţinute în cele mai recente
cercetări, cânepa va pătrunde în viitor şi în industria aviatică.
Datorită greutătii sale reduse, cânepa este utilizată si
'
'
la fabricarea mobilei.
De asemenea trebuie amintite şi covoarele de cânepă
din halele imense, care sunt de câteva ori mai solide decât
materialele plastice si sunt în plus si reciclabile.
'
'
La fel ca si celelalte părti ale plantei,diferite utilităti au si
semintele de cânepă, datorită continutului de 30-33% ulei.
'
'
Calitatea lor nutrivită, le face perfecte pentru alimentatia
'
umană si cea animală. De asemenea fiind usor digerabile,
'
'
sunt utilizate si în tratarea afectiunilor digestive.
'
'
Sămânţa de cânepă este singura sămânţă de plantă
care nu conţine aproape deloc grăsimi saturate. Suportă bine
razele ultraviolete B, de aceea reprezintă un potential substitut
'
pentru soia, ca cea mai importantă sursă de proteine.
Deoarece cânepa nu produce suficiente seminţe pentru
a putea fi considerată plantă oleaginoasă, producerea uleiului
de cânepă este foarte costisitoare. Cu toate acestea, uleiul
de cânepă se utilizează azi în industria cosmetică, la realizarea
spumei de duş, a săpunului, cremelor şi a detergenţilor. Poate
fi însă materie primă si pentru biodizel, pentru combustibilii
'
vegetali şi aditivi, dar se poate folosi şi la fabricarea vopselelor,
lacurilor de cea mai bună calitate.
,

J

J

,
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Din seminţele de cânepă se obţine alcool, cu costuri
mult mai reduse decât prin procedeele clasice.
Deşeurile de cânepă(pozderia) sunt folosite în Marea
Britanie în grajdurile cailor de curse, iar în Benelux în
adăposturile pentru animale mici, fiind de opt-zece ori mai
absorbante decât paiele.
Pe lângă utilităţile amintite, cânepa mai are următoarele
întrebuinţări:

- din fibre se fac ţesături, funii, covoare, corturi, pânză
de corabie, odgoane, iar fibra poate fi folosită şi în industria
automobilistică ca înlocuitor ecologic al fibrei de sticlă.
- partea lemnoasă, care rămâne după prelucrarea primară,
se fo/oseste /a fabricarea hârtiei, a zahărului de lemn, a plăcilor
'
prefabricate, a unui combustibil solid, cu mare putere calorică.
-din frunze se fac medicamente si ceaiuri medicinale.
'
Din cele enumerate reiese că, pe termen scurt si mediu,
'
cânepa poate devansa toate plantele industriale, din punct
de vedere a plurivalenţei sale.

Cultura cânepii În România

şi

Ungaria

Un mestesug
străvechi
' ,
Cânepa este una dintre cele mai vechi plante industriale.
La începuturi nu era cultivată pentru valoarea sa nutritivă, ci
pentru fibrele sale. Din resturile de plasă rămase de la pescarii
din epoca de piatră, putem stabili că împletitul funiei este una
dintre cele mai vechi meserii, care dăinuie si astăzi.
'
Cultura cânepii este atestată pe teritoriul României încă
din neolitic. Seminţe de cânepă, care prezintă structura
semintelor actuale, au fost descoperite în asezări din cultura
'
'
Gume/nita si Cucuteni A.De asemenea cea mai veche tesătură
' '
'
din Europa s-a descoperit la Sucidava (Celei, Jud. Olt).
7
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Vorbind despre o ocupatie traditională, neîntreruptă, în
'
'
acest spatiu, ne gândim la resturile de materiale textile,
'
seminte, tulpini
de cânepă netopită, fuioare de cânepă datând
din perioada feudalismului timpuriu(sec.X-X/1) descoperite în
santierul de la Garvăn(com.Jijilajud. Tulcea).
'
În sfârsit, un alt argument al vechimii acestei traditii este
cel invocat de lingvisti, care consideră unele cuvinte precum
'
caier, pânză, argea, păstrate în terminologia populară ca fiind
autohtone, iar altele (a toarce, a tese, furcă, fus) de origine
I

I

latină.

'

'

Suprafetele de cânepă cultivată în perioada feudală se
'
măsurau în iugăre sau în clăi de cânepă.
Un document din secolul XVI consemnează cultivarea
pe domeniul Satu Mare a 4 iugăre de cânepă, productia
'
ob,tinută fiind de 16 clăi sau 512 snopi.
Dijma se făcea în clăi şi în găle,ti de sămân,tă.
Venind din timpi diferiţi toate aceste mărturii indică
vechimea unei ocupaţii care constituie, din perspectivă
etnologică, un important segment în cultura materială şi în
tehnica populară.
În sensul acestei tradiţii, o bună parte din piesele de
port şi textile de interior, confecţionate în casă de către
femeie, erau din cânepa.Prin urmare fiecare familie avea
propria holdă de cânepă sau cânepiste.
'
Maghiarii au cunoscut şi ei cânepa şi modurile sale de
prelucrare încă dinainte de descălecarea pe actualul teritoriu
al ţării. O demonstrează însăşi denumirea maghiară, de
sorginte bulgaro-turcă a plantei (bulgara veche - turcă:
kendir, kenevir) şi originea turcească a cuvintelor csepu,
szăsz (câlti). În afara limbii maghiare, denumirea kender
'
(cânepă) este cunoscută numai în grupa limbilor turce.
La descălecare maghiarii au găsit în noua lor patrie
cânepă, cultivată probabil de slavi. O mărturie în acest sens o
constituie centura de cânepă descoperită într-un mormânt din
Nagykamaras, datat din perioada respectivă.
8
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Primul izvor scris referitor la cânepă datează din
secolul al XII-iea. În anul 1198, în timpul domniei lui Bela al
III-iea, în Actul Tarifelor Vamale de la Esztergom, printre
mărfurile, după care se plătea vamă către vistieria regală,
este enumerată şi cânepa.
Din documentele care stipulează obliga,fiile iobăgeşti în
sec. XIII-XV, respectiv mai târziu si din însemnările comerciale,
'
reiese că în perioada Arpadienilor şi în evul mediu, cultura
cânepii a fost răspândită pe suprafeţe mari.
În gospodăriile individuale, până în anii 1960 în mai
fiecare localitate se cultiva cânepa pentru uz personal, pânza
folosindu-se la fabricarea sacilor, prelatelor, căpestrelor, si în
'
gospodărie, la decorarea interioarelor (feţe de masă, ştergare,
prosoape), respectiv pentru îmbrăcăminte. La cultivarea
pentru consum propriu se referă probabil şi denumirile de
"kenderfold', "kenderes" (,,pământul cânepe/', ,,cânepiste'J
'
date, în aproape toate loca/itătile, unor terenuri comunale.
'

Cultivarea si prelucrarea cânepii În
'

gospodăria ţărănească central-europeană

Activitatea a fost una migăloasă si se compunea din
'
mai multe ocupatii succesive: pregătirea solului, semănatul,
'
culesul, scosul semintelor, topitul, bătutul si melitatul,
'
'
'
pieptănatul, torsul şi fiertul fibrelor.Majoritatea muncilor erau
făcute de femei, bărbatii participând doar la semănat, cules
'
si transportat cânepa la apă pentru topit.
'
Terenul ales pentru cânepişte se ara şi se îngrăşa
bine cu gunoi de grajd, toamna.Primăvara se mai ara odată
sau se căpălea pentru a mărunti pământul înainte de semănat.
'
Semănatul cânepii se făcea cu mâna, ,,pe lună nouă';
din aprilie până la sfârşitul lui mai, pe când începea clocitul
păsărilor, ca să nu mănânce sămânţa. Cânepa pentru fuior
se semăna deasă iar cea pentru sământă rară.
'
'J
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Cânepa deasă se cocea din iulie până pe la 15 august,
adică până la sfârşitul secerişului şi nu făcea sămânţă, de
aceea i se spunea şi cânepă de vară sau albă.
Fată de acesta, cânepa de sământă, cunoscută si sub
numele de cânepa de toamnă sau cânepa verde, se cocea
mai târziu, în septembrie.
Culesul începea când planta era galbenă la floare „şi
ieşea fum din ea". La cules, tulpina se scotea cu rădăcină cu tot,
câte un mânunchi.Din 3 mănunchiuri se făcea o mănuşă, care
se lega cu o legătoare. Mănuşile erau aşezate în picioare la
uscat.
Când erau uscate se tăiau rădăcinile cu săcurea, şi se
făceau sarcini, adică grămezi de 1O mânuşi legate cu nuiele,
care erau duse la topit.De la un sat la altul topirea se făcea în
ape curgătoare, linistite si nu prea adânci, sau în gropi special
amenajate.
Înainte de a fi dusă la topit, cânepii de toamnă i se scotea
sământa. Pentru aceasta mănunchiurile erau puse la uscat, în
picioare, cu floarea în sus şi se acopereau cu „vagălogi"
(cânepa de pe margine) sau cu paie, ca să nu le ploaie şi să
I

I

I

I

I

Cânepă pusă

la uscat
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I

astfel câteva zile, ca să
dospească, după care mănunchiurile se desfăceau şi erau
Întinse la soare, să se usuce. Apoi erau Îmblăcite În sură cu
'
maiul sau cu Îmblăciul. Sămânţa obţinută se vântura iar
tulpinile erau puse la topit.
Cânepa era lăsată la topilă o săptămână sau două, până
când devenea albă si se putea rupe usor. Atunci se scotea si
'
'
'
se spăla bine, după care era pusă În picioare la soare, până
se usca, apoi era dusă acasă.
Pentru a scoate firele din tulpina lemnoasă, cânepa era
bătută de două ori. Prima dată, cu un meliţoi, se frângea tulpina,
apoi cu o melită mai Îngustă era măruntită pentru a se scutura
'
'
pozderia şi pentru a se înmuia şi netezi fibrele.Mănuşile erau
apoi hecelate, adică date pe ragilă, hacelă, pentru a Îndepărta
pozdării mai mici şi pentru a obţine firele.
Acestea erau pieptănate cu pieptenele cu dinţi de fier
si împărtite, după calitate În fuior, câlti si „zgrobenele".
Toate aceste operatii se făceau vara si toamna,
'
'
pieptănatul Încheindu-se la Sf.Andrei, zi În care .pieptenii
trebuiau Înclestati ca să se Încleste sigura /upulw; să nu facă
pagube la vite''.
Ca să nu se Încâlcească fuiorul, se facea păpusă, apoi,
'
din mai multe păpusi, se făcea un caier, care se lega la furca
'
de tors.
Firul de fuior tors subtire si răsucit, se folosea În special
pentru urzeala şi băteala pânzei şi a anumitor ţesături de casă.
Câltii si zgobenele se Îndrugau fără furcă sau se torceau
' '
gros. Firul de câlti se folosea ca urzeală pentru tesături mai
groase: strujaci, saci.
După tors, firele de pe fus erau răschiate pe răschietor
'
'
şi făcute jirebii.
Înainte de a fi folosite la ţesut, jirebiile trebuiau spălate,
ca să se albească firele. Operatia se făcea iarna. Pentru
început se opăreau de mai multe ori, cu cenusă si apă
' '
nu le strice

1

păsările.

Erau

ţinute

'

'

J

J

J

I

J

J

'

I

'

I
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fierbinte, după care se spălau cu apă rece fi se întindeau la
uscat ca să îngheţe.
Apoi se depănau pe vârtelniţă, făcându-se gheme
fi mosoare.

Y,irtclnila

Operatia premergătoare tesutului era punerea
'
'
activitate ce presupunea urzitul, învelitul si
'
neveditul.
războiului,

llrzoi

12
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Urzitul era obligatoriu fiindcă prin el se obţinea
urzeala, adică cantitatea de fire, ce urmau să fie întinse pe
război. În funcţie de dimensiunile pânzei viitoare femeia
măsura firul de pe ghem cu cotul, iar la dimensiunea dorită
lega un fir rOfU.

Pânza aka,a în razhoi

Urzitul se făcea în trecut pe gard, pe peretii
, casei, pe
grapă sau pe urzoi. Lăţimea pânzei era data de spata în care
se punea războiul.
După ce se termina urzitul urma învelitul sulului dinapoi
al războiului. Capătul urzelei se fixa pe vergeaua sulului
dinapoi, după care, de o parte fi de alta se puneau vergelele
de rost, care erau legate la capete cu sfori. Sulul se învârtea
punându-se pe el toată urzeala, între fire punându-se vergele
de alun pentru ca sulul să se învelească egal. Cand sulul era
învelit, capetele firelor erau trecute prin ite
, si
, spată. Datul prin
ite, adică neveditul era operatia cea mai complicată, fiindcă
'
'
prin ea se obţineau motivele decorative. După datul prin iţe,
firele erau date prin spată în una din variantele „sir
, În dinte,
bun ~i rău, tăt bun'; fi se legau de sulul dinainte.
I.,
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Ul!lizarea cânepii' În gospodăria

trad!lională

'

Pe lângă fibrele folosite în industria casnică, românii
din Moldova obisnuiau să facă din semintele de cânepă, fierte
'
'
si pisate, o pastă numită în unele locuri ,,laptele bou/ul' în
'
altele ,julfă", utilzată la prepararea turtelor cu julfă de Crăciun.
Tot din seminte făceau si ulei, pe care îl consumau în
'
'
perioadele de post şi cu care ungeau vitele impotriva
mustelor.La vite dădeau si turtele, care rămâneau după
'
'
stoarcerea uleiului, "ca să aibă lapte mai bun şi mai gros".
În sfârsit, în satele din Transilvaniei părti din cânepă
'
'
au fost utilizate si în medicina populară.Astfel tăranii din satul
'
'
Poplaca făceau ceai de foi de cânepă, pentru alinarea
durerilor reumatice. Ceaiul era linistitor si aducea somnul.
'
'
Pentru durerile de urechi, se ,finea urechea deasupra
unei oale, în care s-au pus cărbuni aprinsi si seminte de
' '
'
cânepă; pentru limbrici se bea zeamă din pozderie de cânepă.

Etnologia cânepii
Practici magice şi credin,te legate de cânepă la români
Imaginarul popular românesc a încărcat această
plantă esentială pentru societatea traditională cu anumite
'
'
valente mitico-simbolice si i-a atribuit anumite functii
'
'
'
magice. De aceea în lumea satului de odinioară se
credea că e mai mare păcat să furi cânepă decât un sac
de porumb. Şi aceasta pentru că munca la cânepă era
protejată de Dumnezeu. Se zicea dealtfel că, ,,femeilor
care lucrează cânepa, le iartă Dumnezeu păcatele''.
Acest mod de perceptie justifică, dincolo de rugăciuni,
'
respectarea unor interdictii si performarea de către femei a
' '
unor ritualuri provenind din stratul arhaic, ce vizează o recoltă
de cânepă bună.
Practicile magice sunt extrem de diverse.
14
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În unele ,tinuturi, ca să rodească cânepa, la Sf. Vasile
femeile beau si
jocul erotic „Furca si
, jucau în crâsmă
,
' Fusul';
în mentalul popular existând o legătură între semănatul si
,
cresterea
plantei
si
actul
sexual.
Tot
asa
se
explică
stimularea
,
,
,
magică a rodirii prin tors si
faptul
că,
în traditia
,
, românească,
limita admisă pentru tors era joia înaintea Pastelui.
,
După acestă zi, mitica Joimărită
pedepseste
,
, fetele, care
n-au terminat de tors cânepa, fiindcă, potrivit aceleiasi
, gândiri
mitico - magice, a continua să torci în timp ce plantele cresc
era aidoma cu pângărirea unei femei care poartă deja În
pântec rod.
Întorcându-ne Însă la zilele ,tinute pentru cânepă, în
satele din Transilvania era interzis să pui tortul pe răschitoare
,
în ajun de Bobotează „fiindcă s-ar flfăcut volbură În cânepă".
De asemenea, ca păsările să nu mănânce sământa
, de
cânepă de pe câmp, la 1 februarie, considerată ziua de
păsărenie, înainte de răsăritul soarelui, cea mai bătrână
femeie din casă trebuia să se scoale si
, să arunce afară la
păsări grău şi porumb spunând „Na-vă păsăn; asta să fle
mâncarea voastră de peste an
În alte ,tinuturi, ca să se facă cânepa, femeile trebuiau
să joace sau măcar să tropotească la Lăsata secului.
În Moldova, la Pasti
, se trăgeau clopotele toată ziua, în
credinta
că
de
sunetele
acelea cânepa creste.
,
,
Existau si
sate
În
care,
la
sezătorile
din vremea
,
,
semănatului cânepii, fetele săreau cât mai sus, ca, prin magie
imitativă, să stimuleze cresterea
plantei.
,
În sfârsit,
, în alte părti,
, în vreme ce se semăna, se credea
că e bine să te prinzi cu mâinile de păr, ca prin similitudine
cânepa să crească mare şi sub,fire, ca părul.De asemenea,
ca să crească înaltă, nu era voie să te asezi
jos.În sfârsit,
,
, nu
era voie nici să vorbeşti în timp ce semănai cânepa, fiindcă sar fi făcut volbură în ea.
1
'.

15
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În Banat, femeile puneau În sacul cu sământă de cânepă
'
un ou. Ajunse la holdă ÎŞi făceau cruce, se rugau la Dumnezeu,
la Sf.Mărie şi zilei În care avea loc semănatul, ca să se facă o
cânepă galbenă şi moale precum gălbenuşul de ou.
Un alt ritual important, menit să stimuleze cresterea
cânepii era performat odinioară la Sânziene (24 iunie).Î,; unele
Jocuri femeile făceau acum "măntarea cânepii"'. adică se duceau
dis de dimineaţă În cânepişte cu unt şi mătase şi, plimbânduse prin cânepă, ziceau: ,,săr~ti toate cânepile din hotar şi ajuta.fi
cânepa mea, da.fi la casă nouă că eu mi-o mănt', după care
ungeau cânepa din colţurile cânepiştii cu unt.
În alte sate se zicea că În acestă zi se „sânzÎienează
cânepa''.Dimineata Înainte de răsăritul soarelui femeia mergea
'
la holdă cu untură descântată si cu un ou. Aici se dezbrăca si
'
'
se despletea şi cu oul într-o mână şi untura În cealaltă Înconjura
de trei ori cânepa, după care ungea cu untură cânepa din cele
patru coifuri ale cânepistii iar oul Îl arunca În mijlocul holdei, cu
'
'
credinta că aceasta va face fuior neted si alb.
'
'
Cât priveşte valenţele magice ale cânepii, tradiţia spune
că odinioară Că/usarii făceau din sământa de cânepă un
'
'
anestezic special .
În alte tinuturi cânepa era utilizată În practicile
'
premaritale de cunoaştere a ursitului.
În sfârsit, planta are si o functie apotropaică, ce derivă
'
'
'
din proprietatea ei de a rezista stihiei apei si putrefactiei.
'
'
Prin urmare Cămasa Ciumei, Cămasa
Holerei
si
'
'
'
Cămaşa de Înmormântare, ultima menită să Împiedice
strigoizarea mortului, erau tesute din cânepă.
'
Acelaşi rol apotropaic Îl are şi povestirea prelucrării
cânepii.În acest caz descrierea transformării plantei În fibră,
trecerea ei prin meliţă, ,, chin unie el', echivalează, prin
similitudine, cu ciopârţiea maleficului.
Povestea despre chinurile cânepii a fost cunoscută şi
spusă În scop terapeutic În tr9cut şi de românii din satul
Micherechi, Ungaria. Textul rostit era următorul:
I(,
https://biblioteca-digitala.ro

„Nu-lJunde pă Petre arlnd, I Nu-lJunde grăplnd, I Nu-l
Junde clnepa sămănlnd, I Nu-/junde clnepa culeglnd, I Nu-/junde
clnepa lncărclndu-ă, I Nu-lJunde dăscărclndu-ă, I Nu-ljunde ln
apă băglndu-ă, I Nu-/ Junde dln apă scotlndu-ă, I Nu-/ Junde
clnepa-ntinzlndu-ă, I Nu-/junde mekflnd, I Nu-/Junde grebănlnd,
I Nu-l Junde fuior făclnd, I Nu-l Junde torclnd, I Nu-/ Junde
dăpănlnd, I Nu-/Junde rlşttlnd, I Nu-ljunde ,tăslnd, I Nu-/Junde
plnză făclnd, I Nu-ljunde plnza albind, I Nu-/Junde chimeşe dln
plnză curuind, I Nu-/junde chimeşe pă iei lulnd I Petre să /răsară
curat, luminat, I Ca Dumnezo clnd l-o dal /Nimica nu i-o fost, I
Nimica sinu-i fle, I Plnă-n veacu dă vecie. I Dăsclntecu-i dă la
'
mine I Leacu fie dă la Dumnezo''. (Micherechi)
Practici magice şi credin,te legate de cânepă la
maghiari
În traditiile populare maghiare sământa de cânepă era
'
'
considerată bună la descântece.
De asemenea se credea că dacă pui cânepa verde în
aşternut fug purecii.
Dincolo de acestea însă, la fel ca si la români,
'
majoritatea credin,telor populare maghiare legate de cânepă
privesc semănatul.
Astfel, în tradi,tia maghiară sămân,ta trebuia să fie
pregătită în ultima zi de marţi dinaintea postului Paştelui.
Cea mai potrivită zi pentru semănat era considerată
vinerea. În unele locuri se semăna în sâmbăta rusaliilor „ca
să fie cânepa frumoasă".
Pe la începutul secolului al XX-iea, sământele erau
'
împrăştiate încă prin ciur, ca recolta „să fie deasă ca stla".
Ca recoltă să fie bogată, cu fire lungi, cânepa trebuia
semănată de o femeie dezbrăcată , în tăcere.
Tot pentru ca firul de cânepă să fie lung fetele săreau,
se fierbeau tăietei lungi, se presară pozderie de cânepă în
'
urma cărutei .
'
17
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De asemenea era obiceiul ca cel ce semăna, să ia
câteva seminte în gură înainte de semănat, iar după ce-si
'
'
termina treaba să le scuipe, zicând: ,,Atâta să fie a păsănlof'.
Practici magice la slovaci
În ziua de 24 decembrie slovacii începeau să facă
p/'•ike (aluat cu mac) iar tăiţeii trebuiau să fie cât mai lungi
,.ca să aibă cânepa cât mai /'naltă".
Tradiţiile populare slovace cunosc şi ele săriturile
rituale practicate pentru cresterea cânepii înaltă.Acestea
'
aveau loc în timpul petrecerii femeilor de Carnaval.
Cu acestă ocazie se dansa un dans ritual special, în
care femeile săreau peste o lavită sau de pe o lavită pe alta
'
'
sau de pe lavită pe cuptor, într-un ritm ce dădea impresia că
'
sunt în transă.
În sfârsit, în vreme ce o parte din femei săreau
'
peste bănci, altele cântau cântecul cânepii; încărcat de
expresii obscene, ca forme rituale verbale de stimulare
magică a fertilitătii, cresterea cânepii fiind asociată sila
slovaci cu sexualitatea.
'

I

Traddia
I

industrială

I

ln România

O schimbare în cultura cânepii s-a produs în perioada
interbelică, când a început cultivarea şi prelucrarea industrială.
Rentabilitatea şi câştigurile mari aduse de această
a industriei a determinat Ministerul Agriculturii
să încurajeze tăranii să producă cânepa peste trebuintele
lor personale.
Pentru ajutorarea si înlesnirea culturilor, semintele de
'
'
cânepă cumpărate de stat, în vederea însământărilor, puteau
'
fi procurate prin Camerele Agricole ale fiecărui judet.
'
nouă ramură

I

I
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Pentru a creste productia, alături de sământă li se
'
'
'
dădeau ţăranilor şi sfaturi practice. Astfel li recomanda
semănatul cânepii în ogor de toamnă, primăvara urmând să
fie doar grăpat de două ori. Celor care voiau să aibă şi cânepă
de fuior şi cânepă de sămânţă, li se recomanda să semene
200-300 cuiburi de cânepă pentru sămânţă, în lanul de
porumb.
În sfârşit, cantitatea de sămânţă fiind insuficientă în
ţară, Ministerul recomanda ţăranilor să semene cânepa în
primul an pentru sămânţă şi abia în anul următor pentru fuior.
De la arhaicul semănat cu mâna s-a trecut la semănatul
cu semănătoarea. Cânepa de sămânţă se punea · la 55-53
cm distanţă folosindu-se cam
15-20 kg de sămânţă la
herctar. În felul acesta se producea sământă multă iar paiele
'
nu erau prea groase iar fuiorul, deşi de calitate inferioară,
putea fi folosit la saci, frânghii, căpestre.
Pentru cânepa de fuior statul dădea între 90-100 kg
sământă la ha.
'
Soiurile cultivate în România pentru necesităti de stat
'
au fost, între cele două războaie, Cânepa Carmagnola,
Cânepa Fleischmann si
soiul românesc de Dumbrăveni.
'
Cânepa Carmagnola avea o înălţime de 2-3 m şi se
recolta la sfârsitul lui august, fiind mai târzie decât cânepa
'
românească.Producţia de fibră la un iugăr era în vestul
României de 500-800 kg. Fibrele erau de o calitate
superioară. Fuiorul lung, moale şi alb.
Cânepa Fleischmann, originară din Ungaria, era tot o
cânepă cu talie înaltă şi cu producţii ridicate de tulpini. Fuiorul
era lung, subţire şi rezistent iar planta se recolta mai devreme
decât Carmagnola.
Preluată la nationalizare de statul comunist, industria
'
de prelucrare a cânepii a cunoscut o dezvoltare
spectaculoasă. Dacă în 1988 se cultivau 359.000 ha cu
cânepă, în 1989 România a ajuns să cultive cu cânepă
.
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439. OOO ha şi să devină a patra ,tară producătoare de cânepă
din lume, după CSI, CHINA si India, fiind urmată de Polonia,
Ungaria si Iugoslavia. Cele mai potrivite pentru cultura cânepii
s-au dovedit teritoriile din vestul tării: Nădlac, lratos
(Jud.Arad), Sânnicolau Mare, Deta, Jimbolia (j. Timiş), Palota
(j.Bihor), etc.
Filatura din Fălticeni era considerată cea mai mare din
Europa, producţia ei plecând aproape În exclusivitate la
export.
După 1990 a urmat prăbusirea.lndustria de prelucare a
intrat Într-un cerc vicios: cânepa nu se mai semăna, fabricile
nu aveau ce prelucra, au pierdut piaţa. Urmarea a fost
previzibilă: s- au Închis majoritatea topitoriilor şi filaturilor de
cânepă.
Capacitătile de productie În structură si gradul de
utilizare a acestora În perioada 1989-2001 a fost ~rmătoarea:
Fire tip

;UM

in,cânepă,iută

I

Capac

totală

1989

1992

1994

1996

2000

2001

19,0

19.0

11 O

11.0

0.5

0.5

0.5

0.5

40.5

36.8

36 8

36.4

31 8

1992

1994

1996

2000

2001

32.0

30 O

4.0

4,0

45-.0~-370

Mii
tone
şi i

Mii

I

tone

' modernizate
Grad

de

756

%

utilizare
Ţesături

Mii

Tip

cânepă, iută

i

Capacitate

Mii

totală

-N-oi-

1989

in, I tone

mp
-

şi

I

Mii mp !

4.0

4.0

21.2

25.0

modernizate
--------~

Grad

de

%

77.4

31.8

15.6

12.0

utilizare

Din cele 36 de unităti care au functionat odinioară azi au
rămas doar 4-5 topitorii, care supravieţJiesc cu greu.
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Si asta în conditiile în care România este unica tară din
'
'
'
lume care prelucrează cânepa 100% f/auşată, cerută de
Japonia şi care foloseşte fibra textilă de cânepă din fir răsucit
în confectii.
'

Industria cânepii În Ungaria

Producerea şi procesarea industrială a cânepii apare în
Ungaria într-o primă formă la sfârsitul de secol al XVIII-iea,
'
odată cu micii mestesugari, fabricanti de frânghii.
În toată tar~ f~nctionau doar'trei ateliere mai mari, de
'
'
nivelul unei fabrici.
Exploatarea la scară industrială a demarat în secolul al
XIX-iea, când au fost puse în functiune primele fabrici de
'
cânepă si tesătorii.
În 'z~na nisipoasă (Bekescsanad) unde solul era ideal
pentru cultivarea cânepii, au fost construite şi primele fabrici
de cânepă, ca să se evite transportul plantei recoltate la
distantă.

În Ungaria cultivarea şi prelucrarea cânepii s-a realizat,
în prima jumătate a secolului XX, în primul rând pentru
industria textilă, în parte prin mâna de lucru traditională, în
parte pe domeniile moşierilor, în parte în fabrici' aflate în
proprietate privată . .
O ameliorare a tehnologiei se constată abia din anii
1970, în special la recoltat,odată cu introducerea utilajelor
sovietice de arat si balotat. Însă chiar si asa nevoia de lucru
' la 30-40 de ore pe hectar
'
' însământat.
manual s-a mentinut
' glorie a industriei cânepii în Ungaria' a fost
Perioada de
între anii 1980-1986, când planta, de o calitate exceptională,
'
se cultiva pe sase-zece mii de hectare, în special în zona
de
'
sud-est a tării, cu un randament mediu de 7-9 tlha.
'
Ungaria
a câştigat o recunoaştere internaţională, prin
modernizarea tehnologiei din întreprinderile mari şi prin
organizarea Sistemului de Cultivare Szeged (SZKR).

până
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Produsele realizate (frânghii, sfori, prelate, saci, plăci de
pozderie) au avut o piaţă de desfacere internă şi externă (cu
precădere rusească) stabilă. Sovieticii comandau din Ungaria,
anual, câte cinci milioane de metri de pânză de cânepă, ceea ce
asigura desfacerea producţiei a cinci-şase fabrici.
De asemenea, suprafaţa pentru cultivarea cânepii de
sămânţa a fost, până la jumătatea anilor 1980, de 1000-1200
ha, cu un randament mediu de producţie de 0,7-1 tlha, care
depăşea de regulă nevoile naţionale. Astfel, o mare cantitate de
seminţe era destinată pie,telorexterne.
Din 1988 a început diminuarea progresivă a suprafeţei
cultivate pentru seminte, iar după schimbarea de regim si
'
'
căderea comunismului această scădere a luat valenţe tragice.
După prăbusirea Uniunii Sovietice, în Ungaria si în
' un
celelalte state est 'europene cultivarea cânepii a cunoscut
regres.
Începând cu anul 1991,în Ungaria suprafata cultivată a
'
scăzut sub 1OOO de hectare, iar în acest moment abia se apropie
de această valoare.
Între anii 2001-2003 a ajuns la numai 100-170 ha, cu un
randament mediu de O, 3-0, 9 tlha.
În prezent, în Ungaria, societatea Agro-Hemp se
îndeletniceşte cu cultivarea cânepii, asigurând materia primă
pentru industria prelucrătoare.
Societatea cu răspundere limitată propune producătorilor,
pe lângă soiurile de Kompolt, soiuri proprii, de exemplu cânepa
de la Tiborszallas, care, cu o perioadă scurtă de germinare, dă o
recoltă bogată si are un continut narcotic deosebit de scăzut. În
'
'
anul 2000 acest soi a fost omologat de statul maghiar.
În Ungaria, la Kompolt, functionează Centrul de Cercetare
'
Agricolă GATE Fleischmann Rudolf, care din 1920 se ocupă cu
ameliorarea calităţii cânepii.
Pe lângă acesta functionează si un mic SRL care cultivă
'
'
cânepă pentru sământă, pe o suprafată de 200-300 hectare.
'
'
Sămânţa este destinată exclusiv exportului, cu precădere în
Europa de Vest şi în Canada (fiindcă în zonele respective cultura
-,-,
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cânepii s-a relansat în anii 1990, dar nu există soiuri locale, se
de bună calitate din Ungaria şi în Olanda).
Dr. 86csa Ivan, membru al Academiei de Stiinte din
'
' cânepii.
Ungaria, se ocupă de 50 de ani cu ameliorarea calităţii
Potrivit cercetătorului, maghiarii au redescoperit această plantă
şi lor li se datorează răspândirea culturilor în Europa de Vest
(mai puţin în Franţa), unde cânepa a revenit după o lungă
perioadă de prohibi,fie.
Cânepa de Kompolt este omologată sieste considerată
'
cel mai bun soi pe plan mondial. Este recunoscută
de statul
austriac, german, elveţian, englez şi olandez.
Productia anuală de cânepa este determinată de cererea
industrială. Î~ Ungaria functionează în prezent două uzine
'
prelucrătoare: Els6 Magyar Kenderfon6 Rt., la Szeged, şi
Hungarohemp Kenderipari es Logisztikai Rt, la Nagylak.
importă sămânţă

Stigmatul cânepii În Europa
Din cauza coţinutului de marijuana şi haşiş (THC) cultura
cânepii a fost interzisă o perioadă în Italia si Germania pentru
ca ulterior, datorită presiunilor puternice din 'partea ecologistilor
'
si a producătorilor, să fie reautorizată.
'
În Italia a fost reautorizată abia în 1999, desi înaintea
'
războiului mondial statul acesta a fost cel mai mare producător
de cânepă din Europa de Vest.
În Germania cânepa a fost o cultură legală până în anul
1965. Este cultivată din nou după 1988, ca urmare a mişcării
nationale ample prin care s-a solicitat acest lucru. După
'
această dată, productia mare de cânepă nu a putut fi
'
valorificată.
În Marea Britanie si Benelux, din anii 1990, s-a permis
'
cultivarea cânepii cu un indice
THC sub 0,3%. Din anul 2002,
potrivit unei noi prevederi, indicele THC autorizat a fost redus
la 0,2%.
Astăzi numai în Suedia si în Grecia mai este interzisă
'
această cultură.
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Ignoranţa şi

stigmatul cânepii în România din 2000

Ca si cum colapsul industrial de după 1990 n-ar fi fost
'
îndeajuns, prin Legea 143/2000 privind combaterea traficului
si consumului ilicit de droguri, în România se interzicea
'
cultivarea
"canabisului", fără nici o altă specificare . Cum am
văzut, cazul nu este singular şi poate că în luarea acestei
decizii, guvernantii români au tinut seama pe lângă interdictiile
'
'
'
din Europa şi de "modelul american" unde cultivarea cânepii
industriale este interzisă din 1937, în ciuda faptului că blugii
Levis sunt făcuti din pânză de cânepă.
'
În ce priveşte România, stigmatul care a urmat s-a
datorat asimilării cânepii industriale (cannabis sativa),dintr-o
greseală sau un exces de zel, cu acel cannabis din Tabelul III
'
Anexă la lege. Au fost necesari 5 ani ca să fie corectată
legislaţia şi să se treacă de la formula "interzis" la "cultivare
controlată", adică autorizată pe baza unor contracte.
Răul odată făcut, "noul drog" a stârnit multe pasiuni în
lumea presei.Şi multă dezinformare.
S-a ajuns până acolo încât şi azi când spui cânepă
spui canabis şi puţini sunt cei care se străduiesc să facă
diferenta, aceasta în conditiile în care cânepa industrială
'
'
românească este autorizată de Uniunea Europeană tocmai
datorită
concentatiei foarte scazute de THC
'
(tetrahidrocanabinol) iar cultivarea ei este finanţată prin fonduri
SAPARD.
În sfârşit, mediatizarea negativă a cânepii de către presă
si televiziune, interventia brutală a politiei, care vreme de
'
'
'
mai mulţi ani a distrus în prezenţa camerelor de filmat câmpuri
de cânepă cultivate pe baza unor contracte cu firme străine
sau a arestat câte un ţăran ce continua să semene, pe
pământul lui, cânepa strămosească, a produs mari rezerve
'
în semănarea acestei culturii.
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Corecturi la legisla/ia românească
'

Comunitatea oamenilor de stiintă din România au
'
'
reacţionat la nedreptatea făcută cânepii industriale prin
conferinţe şi articole de presă, obligând, Într-un fel, statul să
facă anumite corecturi legislative.
Cea mai importantă corectură legislativă o găsim În
normele de aplicare a Legii 339 din 2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante
si psihotrope.
'
La Capitolul III Cultivarea plantelor ce contin substante
'
'
stupefiante si psihortope se fac următoarele specificatii:
'
'
Art.2. Alin .. 2 „cultivarea În scop industrial st/sau
'
alimentar sau pentru producerea de sământă, a plantelor ce
'
contin substante aflate sub control national, sub limitele
'
'
'
stabilite prin normele metodologice, se autorizează de către
Ministerul Agricultuni; Pădunlor şi Dezvoltării" Rurale, prin
Directtile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau
'
'
'
a municipiului Bucureştt:
Alin. 3 Furnizorii" de seminte de canabis si mac au
'
'
ob/igapa de a livra asemenea semin/e numai către de/inătoni
autoriza/iei de cultivare.
'
Alin. 4. Cultivatorii de canabis si de mac opiaceu
'
autoriza/iau obligapa de a Însămân/a terenunle depnute numai
cu seminte din soit.mie Înregistrate În Catalogul oficial al
'
soit.mior sihibriz1lorde plante de cultură din România sau din
'
Catalogul Comumtăpi Europene''.
Ea scotea cânepa industrială de sub interdicţie,
armonizându-se cu Ordinul 1044/ 2003 al Ministerului
Argriculturii privind autorizarea unităţilor de procesare primară
a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibre şi cu H. G. 1594 /2003
privind sprijinul direct al statului de acordare de subvenţii
producătorilor agricoli din sectorul vegetal.
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La acestea în anul 2005 s-a adaugat Ordinul 1264
privind aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind
producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea
calitătii semintelor de plante oleaginoase si tehnice.
'
'
'
Tot în 2005, prin Ordinul 200, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor si Dezvoltării Rurale autorizează functionarea
'
'
Organiza,tei interprofesionale a producătorilor şi procesatorilor
de in si cânepă din România.
'Fa,tă de România, în Ungaria cultivarea cânepii nu a
fost niciodată interzisă, cultura fiind prezentă, permanent, până
în zilele noastre.
Asa cum am văzut însă, în perioada schimbării regimului
politic si' a căderii comunismului industria cânepii si cultivarea
' au cunoscut un regres.
'
acesteia
Totusi, în ultimii ani s-a înregistrat un reviriment.
' juridic al cultivării legale a cânepii în Ungaria este
Cadrul
stipulat de o ordonantă guvernamentală din 1996, care permite
cultivarea cânepii ' cu un nivel THC de sub O, 2 %. Se
sanc,tionează însă cultivarea, de,tinerea sau consumul cânepii
cu continut THC de O, 2-0, 5% THC.
'

Proiectul
Din 30 noiembrie 2006, Complexul Muzeal Arad, în
colaborare cu Muzeul Munkacsy Mihalyi din judelui Bekes, a
'
început să deruleze Programul PHARE CBC intitulat „ Cânepa
de la etnologie la ecologie - program cultural transfrontalier
de revitalizare a culturii cânepii', care cuprinde actiuni specifice
'
(cercetare, work-schop-uri, seminarii, expozifii) menite să
contribuie la redescoperirea în mediul rural a valentelor si
'
'
utilităfilor cânepii şi la schimbarea mentalităfii tinerei generaţii.
Cercetarea în mediul rural a vizat investigarea memoriei
satelor privind cultivarea cânepii şi identificarea unor purtători
de tradiţie (români, maghiari, slovaci) care ar putea deveni
26
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formatori de grup, în cazul reluării unor activităţi precum
ţesutul cu fir de cânepă.Au fost alese pentru sondaje localităţi
din Câmpia de Vest: Nădlac, /ratoş, Şicuia, Buteni (Ro) şi din
estul Ungariei: Micherechi, Csanadapaca, Letavertes (Hu),
zone renumite pentru producţii mari de cânepă la hectar.
Etapa a doua a cercetării a urmărit o evaluare a
actualului potenţial industrial local de prelucrare a cânepii, de
la Statiunea
de cercetări Lovrin la topitoriile si
fabricile de
'
,
cânepă din Sânnicolau Mare, /ratoş, Carei, Szeged şi încheind
cu filatura de la Timişoara şi cu Societarea Cânepa
Românească S.A.
Un aspect important în program îl constituie educarea
tinerei generaţii în utilizarea unei vestimentaţii ecologice.
În acest sens au fost initiate două work-shop-uri cu tema
'
„Să ne imbrăcam sănătos", cu prezentarea vechii traditii
, si
, a
posibilităţilor actuale pe care le oferă pânza de cânepă în
domeniul creatiei
vestimentare.
,
Pentru a stimula tineretul a fost lansat un concurs de
vestimentară din cânepă pentru viitorii absolventi ai
creatie
'
,
sectiei de design vestimentar de la Liceul de Artă din Arad.
'
Promovarea cânepii, a produselor din cânepă si
, a
avantajelor economice obţinute prin cultivarea acestei plante
tehnice, a constituit si
, tema a 3 seminarii, două în mediul rural
(Buteni si Csanadapaca) adresându-se comunitătilor rurale
,
'
si unul în mediu urban, la Arad, unde s-au discutat si
,
'
posibilităţile oferite de industriile de prelucare a diverselor părţi
din cânepă (seminţe, fuior, câlţi, pozderie), accentul punânduse pe produsele ecologice, căutate pe piaţa europeană şi
americană.

În sfârşit, tot un scop de promovare pentru publicul larg
din zonă l-au avut si
, cele două expozitii,
, organizate la Arad
şi Bekescsaba, care au ilustrat trecerea culturii cânepii de la
tradiţii(etnologie) la produc,fia industrială şi mai departe la o
27
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utilizare modernă, pe baze ecologice,
III, filmul documentar si pagina Web.

practicată

'

28
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în mileniul

Cercetarea de la

Plantaţie

de

lratoş

cânepă lângă

Carei
29
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Cultura

traddională
-Încercări de
,

recuperare a stratului
cultural pasiv

Şicuia

- Mărioara Bun - o pwtătoare de trad!/ie

Aşezată

în apropierea oraşului Ineu, comuna Şicuia este
si
azi renumită pentru frumusetea
costumului popular, lucrat
,
'
din cânepă. În trecut fiecare familie îşi avea cânepiştea ei.
Oamenii puneau şi cânepă de vară, pentru fuior, dar şi cânepă
de toamnă, pentru sământă.
'
În localitate trăieste
o purtătoare de traditii,
,
, Mărioara
Bun, care la 72 de ani, 'tese încă la război si
coase costume
,
populare pentru toate cântăreţele din zonă.
Întrebată de unde a învătat acest mestesug, bătrâna
'
' '
ne mărturiseste: ,,dă la mama''.În cei 60 de ani de când
'
lucrează, experienta si talentul au transformat-o într-o expertă
' ,
în lucratul cânepii, în 'tesut si
cusut.
,
Povestind despre tradiţia satului, aflăm că la fiecare casă
,,s-o găsd sămân,tă''. nu trebuiau să o cumpere, că aveau.

Mari1•arn Bun la rn1hoiul de

ţesut
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Oamenii semănau mai întâi cânepa de vară, ,, care o
fost mai albă", iar când era coaptă o culegeau fi „o băgau În
Gris" iar când era topită si uscată o melitau, o pieptănau, si
iarna o torceau. Cel mai bun era firul lung de fuior, din care
femeile făceau „pânză de tramă".
Chiar dacă nu era atât de albă, şicu/anii foloseau şi firele
cânepii de toamnă, care se culegea mai târziu.
Oamenii o făceau mai întâi cruce si o puneau la uscat,
'
apoi o băteau cu maiul să cadă seminta.Sământa căzută o
'
'
vânturau si o puneau în saci.Abia după aceea duceau cânepa
'
la topit la Griş şi o ţineau în apă mai mult, fiindcă afară era
mai frig, apa mai rece şi tulpina mai groasă.
De tors, în sat nu s-a tors cu furcă cu roată. ,, Cu furcă
dă ceva lemn dÎn pădure, orice bâtă era bună" ne explică
Mărioara Bun. Continuând povestea cânepii ne spune cum
albeau tortul cu cenusă. După ce îl opăreau îl pârlău,îl
'
limprezeau bine si îl „tâpau la soare", iarna în ger.Abia după
'
,
aceea îl depănau si îl puneau pe urzoi.
'
Informaţiile legate de pusul războiului, cu cele trei operaţii
esenţiale: urzitul, învălitul, neveditul, ne demonstrează că
acestea se desfăsoară la fel de primitiv ca acum 200 de ani.
'
Denumirile pe care le foloseşte Mărioara, când ne arată
din ce este compus războiul :"tălpile, cingătonle una În spate,
una cu lebedeele, sulul, drâgle, Încordătorul, sclobozitorul'
întăreşte acestă impresie de instrument arhaic, transmis din
generaţie în generape, împreună cu meşteşugul, pe durată lungă.
Cât despre tesut, sila Sicu/a se tesea în 2 si în 4 ite.
Modelele, din alesătură erau lucrate în 4 sau în 8 fire, cu rosu
'
şi cu negru, fiindcă „asta-i moda".
Vrând să sfim câte feluri de modele se făceau în Sicula
'
'
si cum se numeau ele, bătrâna ni le arată pe rând în co/ectia
'
'
ei de „sterguri
si
capra'; "cu pana macului'; "cu
,
, măsărite''.·"cu
,
prescură'; "cu pui'; Jegătura cu verde'; ,,cu pană şi frunză''.
1

J

I

1

1

1

1

I

1

1

,1
https://biblioteca-digitala.ro

Dintre toate Însă, modelul „cu prescura" a fost În Şicuia
din mosi
, strămosi,
, si
, astăzi este „cel mai luat În seamă". "Si
,
amu le place, la multă lume" ne explică Marioara.
Întrebată cum ţese lipideele, Maria Bun ne spune că
pentru lipidee schimbă sulurile 9i drâglele 9i spata, că le face
mai late.
Apoi gândindu-se la lipideile de cânepă ţine să ne
precizeze:'1/ip1dee/e de cânepă Îs mai bune, nu să răsucesc
În pat.ls făcute dÎn două le, după ce să spală ÎS mai
frumoase. Cu cât o speli, cânepa să face mai a/bă'' 9 i, Încheie
ea," o fost lumea mai sănătoasă. "
Nădlac-

traditia cu/tudi cânepii' la slovaci
'

Grasul Nădlac de azi este plasat la frontiera cu
'
Ungaria.De
fapt la trasarea frontierei, localitatea a fost
Împărtită În două, azi existând si un Nădlac maghiar, În care
'
'
functionează o fabrică de cânepă ce are, ni se spune,
'
,, contracte cu Grecia~
Nădlacul a fost si este o localitate multietnică, În care
'
slovacii sunt si majoritari.
'
Interesaţi de tradiţia slovacă, am pus-o pe Mariska
Molnar să ne povestească despre felul În care lucrau ei
cânepa În Nădlac.
Asa am aflat că fiecare familie cultiva cu cânepă 50 de
'
arii, din care o parte o duceau la fabrică, fiindcă aveau plan,
dar Îsi lăsau si pentru nevoile casei.
'
'
Semănau prin 15 aprilie si culegeau prin 15 iulie, când cânepa
era coaptă, adică atunci când 'praful de la flori era galben. Oamenii
o tăiau cu secera, de la rădăcină, si o făceau snopi. Cea care se
'
ducea la fabrică era Încărcată În cărute si dusă. Oamenii asteptau
'
'
la rând să predea. Primeau la schimb' bumbac.
Restul snopilor erau lăsaţi pe miri9te la uscat, după care
se băteau tot acolo, ca să cadă frunzele de pe tulpini si abia
'
după aceea se duceau la Mures la topit.
'
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Mariska Molnar povestind despre

dncpă

era cald, ţineau cânepa în apă o săptămână apoi
o spălau fi o duceau acasă, unde desfăceau snopii fi o
răsfirau să se usuce.Când era uscată o melitau cu melita
'
'
(trepacka) apoi o pieptănau cu două feluri de
piepteni(stec),unul cu
dinti
, mai rari, altul cu
dinti
, mai desi.
, Obtineau
'
un fuior subtie din care
'
făceau
poale(po/'i)
pentru
femei
fi
gaci(gart)
pentru
bărbati, din 12 lati
'
'
fiecare crac. Din firul
mai gros făceau saci fi
procoviţe(pokro vice).
Torsul se făcea
cu furcă cu roată,
confectionată
de
,
dulgherii din sat. Erau
si
de tors dar
, sezători
,
se torcea si
, acasă în
Furd1 cu roată
familie.
Dacă
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Firul tors se punea pe răşchitor şi se făcea jirebii. Urma
albirea. Se moiau cu var şi cu cenuşă de tulei şi se săpa o
groapă În gunoi şi se puneau paie curate, apoi se puneau
jirebiile moiate şi se acopereau cu paie şi cu gunoi. Apoi se
scoteau şi spălau bine, cu apă În care se puneau puţin clormis,
după care se puneau pe urzoi(motovidlă). Urzeala se punea
pe război.
Mariska Molnar Îsi amin teste că a tesut de la 15-16 ani,
'
'
'
până prin anii 50, cât au fost particulari. Îmbătrânind a vândut
războiul, dar furca cu roată, piepţenii şi motovidla le mai are
În pod.
Mai demult se vindeau jirebii şi pânză şi În piaţă.
Pentru a vedea cum se ţese ne ducem la Cervena
Zsuzsanna, ultima ţesătoare slovacă din Nădlac, care la 79
de ani tese Încă si coase stergare si fete de masă si Îmbrăcată
În port popular face
demonstratii la expozitii.
'
'
Lucrează si tort pe
'
tort dar si pânză În amestec
'
(cânepă cu bumbac).
Ornamentele le face
din război dar stie si să
'
'
coase. Culorile preferate
sunt albastru deschis, rosu
'
şi roz.Dulapurile sunt pline
de textile cu modele
slovăceşti. Zsuzsanna este
si ea o purtătoare de traditie
'
'
pentru etnia ei.
1

,,

'

'

'

'

Zsuzsanna C'crvcna. ţesătoarea slovacă
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MEHKEREK (Micherecht) - amintiri despre cânepă Într-un
sat românesc din Ungada
Situată

în judeţul Bekes, la frontieră cu România,
comuna Micherechi este si azi una din localitătile majoritar
'
'
românesti din Ungaria. Traditiile de cultivare a cânepii păstrate
'
'
de memoria colectivă locală sunt cele românesti.
'
Cercetările au dezvăluit că până la începutul secolului XX,
materia primă pentru
ţesături în sat a fost
cânepa, ca mai târziu la
ţesut să se folosească fi
alte fire (in, bumbac) în
amestec.
Pusă
povestească,

să

despre

cum a fost mai dămult,
nană Ana Târli(Ana
Roxin), ultima româncă
din Micherechi care mai
are război de tesut în
'
casă, îsi aminteste că,
'
'
odinioară satul avea un
loc al lui
pentru
Ana Roxin,ultima ţesătoare din Michcrechi
cultivarea cânepii, numit
,,cânepiste", asezat în partea de răsărit a hotarului.
,
'
Cânepa era semănată de bărbaţi cu mâna, ,Jn
mărtisor''.Nu semănau două feluri de cânepă ci numai cânepă
',
de vară, ,,cânepa dă pă marjine o făceau sămân,tă''.
Culesul se făcea în iunie-iulie. Lucrau femeile. Cânepa
deasă o smulgeau cu mâna, cea rară ?icu tulpină mai groasă
o tăiau cu secera.Apoi o legau în snopi formati din 4-5
'
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si o aduceau acasă ca să se usuce, pe lângă
'
garduri, si să fie curătată de flori si de frunze.
'
'
'
Urma dusul la topit, la„ Gropoaia" din marginea satului,
unde era ţinută la moiat o săptămână, apoi era spălată şi
dusă înapoi acasă, cu cocia sau cu carul, făcută pupi şi pusă
la uscat. Zdrobirea cânepii se făcea cu picioarele şi abia după
aceea cu meliţa. Urma călcatul fuioarelor, la care în Micherechi
se făcea clacă.
După ce scoteau "pozdorii", cu care oamenii se
încălzeau iarna, firele erau grebănate cu grabănul sau hecela,
şi împărţite în ,,fuior, bărbie şi câll'.Din fuior se torcea aţă
subţire pentru cămăşi, spăcele, ştergare.Din bărbie se făcea
pânză de grosime mijlocie pentru lipidee, gaci din patru laţi,
cămăşi din tort pă tort. Câlţii erau pentru saci, funii.
Torsul s-a făcut în localitate cu toate cele 3 tipuri de furci:
,,bota dă iarba soare/ul', ,,furca cu tălpău" si furca cu roată.
'
Ana a avut si ea,după ce s-a măritat furcă cu roată,
'
cumpărată din târg de la Gyula. Totusi tine să ne spună că "
' '
nainte furcile se aduceau de la Românie''.
Torsul începea toamna şi ţinea toată iarna, dar se torcea
„numa lune,mnercuri s1joi
sara, fiindcă marti
,
' si
, vineri nu erau
sări bune''.
În sat se făceau şezători de tors. Ele erau plătite de
fete si se fineau la case închiriate. Cele mai cunoscute case
'
'
în care s-au tinut sezători în sat au fost la bace Diuri a Mîtî,
'
,
'
la Pristitu, la Luca, la nană Ană a Mitrutî, la nană Eva Nicoari,
'
'
la Bocosu. la Târloaie, la Crisan. la Rosu, etc.
Începeau seara pe la 6 ceasuri si
fineau până la 11,
, '
fiindcă înainte de miezul noptii fetele trebuiau să fie acasă.
'
Fetele se sileau să toarcă cât mai mult până veneau
feciorii.Acestia
apăreau pe la opt ceasuri. Câteodată duceau
,
cu ei si câte un „hightdus" ca să joace fetele. Alteori "furau
'
,
fusăle dă la fete" si
, acestea trebuiau să îi sărute sau jucau
„mănunti"

1

,

'

'

,

,
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jocuri de societate ţărănefti (,,De-a husani; Întoporatu, D-a
p,~u,ta, Uşe-buşe, D-a ,tucatelea, Furatu şi scosu fusă/or; D-a
birăii, D-a fântâna, D-a conga, Strânsu lămpltlor; D-a ciusda,
D-a căpitănie, D-a ghezu, Boşoarcă, Pân focu,f') ceea ce
făcea munca fetelor mai usoară si mai plăcută.
'
'
După terminarea torsului, femeile înfăfurau fierele pe
"râstitor",
făceau jirebii de 30 de fire, sile albeau.
'
,
Albirea se făcea cu lesie
fierbinte, într-o căldare
,
găurită. Urma spălarea cu maiul, limpezirea cu apă rece fi
uscarea la soare.Mai târziu Ana a început să moaie cânepa
cu clormis.
Apoi jirebiile erau depănate pe vârtelniţă, fi începea
pregătirea războiului pentru ţesut. Se făcea urzeala, se
învelelea si se nevea.
'
Până în prima jumătate a secolului XX îmbrăcămintea
se făcea încă în casă din pânză de cânepă .

.......... --------· ~·,..· ..tt.:11:.•-·----

Ştergar

de cânep[1 cu ornamente cusute cu 1rnîna
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Csanadapaca - Dom/an J6zsef - me.şterul de războaie de
tesut si traditia unui sat maghiar
'
'
'
Csanadapaca este o comună din judeţul Bekes locuită
exclusiv de maghiari.
Numele de Csanadapaca Îl poartă din 1908 9i până la
sfâr9itul celui de-al doilea război mondial a făcut parte din
judeţul Csanad-Arad- Torontal.
Pusta Apaca a fost colonizată, În anul 1821, cu
cultivatori de tutun. Datorită regresului acestei culturi, În
secolul al XIX-iea, localitatea s-a reprofilat pe sorg.
Dar, ca pretutindeni În câmpie, familiile semănau şi
cânepă pentru necesităţile proprii.
Amintirile despre această cultură sunt foarte vagi.
Bătrânele vorbesc despre ce au văzut În copilăria lor.Prin
case se mai păstrează 9tergare din cânepă, cu ornamente
rosii si albastre, făcute din alesătură. Traditia este una locală
' '
'
maghiară.

Ultimii ani În care s-a ţesut În sat, s-au făcut mai cu
seamă saci si pânză mai groasă de prelată.
'
Vechile unelte folosite de unguroaice la prelucrarea
tradiţională a cânepii 9i mai departe la ţesut sunt identice cu
cele din satele românesti din Câmpia de Vest. Ce s-a putut
'
strânge de la oameni descoperim În muzeul local.
Toţi cei cu care am vorbit ne-am trimis, la J6zsi bacsi,
considerat de sat ca un expert În problemă.
Am făcut asadar o vizită de documentare la familia
'
Domjan J6zsef. Familia are montat În casă un război de ţesut
vertical, la care acum fese J6zsi bacsi presuri.
'
'
Bătrânul Domjan a făcut la viaţa lui războiaie de ţesut
pentru mai mulţi din zonă. S-a uitat doar la model 9i a construit
si el unul la fel.Ne arată chiar vechi fotografii decupate din
'
ziar cu războaiele făcut de el.
3S
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Domjan J6zsef, me~terul de

războaie

de

ţesut

Fată de războaiele tărănesti, orizontale, acestea sunt
'
'
'
verticale, ,,războaie pentru covoare". De fapt literatura de
specialitate menţionează acest tip de război ca fiind cel
mai vechi.

Domjan Erzscbet arătând suveicile
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Letavertes - Milbik Katalin, o
pânza de

cusătoreasă căreia

Îi place

cânepă

Comuna Letavertes a luat nastere în anul 1970 prin
'
unirea satelor Nagyleta şi Vertes.
Primul dintre acestea, cunoscut şi sub numele de Leta
Mare a fost un sat în care odinioară a trăit şi populaţie
românească, de religie ortodoxă, care apoi a trecut la religia
greco-catolică.

Dacă în prima jumătate a secolului 18 aici erau multi
'
români, la ultimul recensământ, din 2001, dintr-un total de 7045
de persoane s-au declarat de acestă etnie doar 3 locuitori.
Oamenii par să nu mai vorbească azi româneşte, totuşi
unii mărturisesc că înteleg.Memoria satului chiar dacă se referă
'
la traditii românesti a stocat informatia în limba maghiară.
'
'
'
Dincolo de pierderile care au avut Joc, în timp, sub efectul
modernitătii si al asimilării,
' '
ceea ce s-a păstrat în
localitate, din
cultura

materială,

poartă

încă

amprenta românităţii.
Cu ocazia taberei
etnografice organizate la
Letavertes, de către Muzeul
Munkacsy Mihaly, au fost
adunate peste 200 obiecte
româneşti. O bună parte din
ele au fost textile.
Acestea prezintă
elemente
specifice
românesti, atât ca tehnică
'
motive
cât si ca
'
Dintre
ornamentale.

Katalin Milbik, o talentată cus[1torcas[1

.-1()
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motivele lucrate de femeile din sat, motivul crucii cu braţe
egale, denumit „prescurla" este în mod evident românesc.
Traditia locală a tesutului implică si o traditie a prelucrării cânepii.
Venind peste ani să adunăm informaţii despre cânepă,
într-o localitate în care nimeni nu mai prelucrează acestă
plantă rentabilă, ni s-a arătat totu 9i o„ vale", în care se topea
planta, pe vreme când oamenii o semănau.Snopii erau fixaţi
la capete cu pari, 9i se acopereau cu „ chină".Apoi se spăla
bine si era pusă la uscat.
' Munca să făcea totdeauna pe vreme caldă, fiindcă
cânepa uscată se zdrobea mai u9or. Unealta cu care fărmiţau
tulpina se numea „zdrobă/ău".
Informaţiile adunate din Letavertes indică folosirea a
două tipuri de unelte:
zdrobitoarea dintată si
'
'
meliţa
cu deschidere
strâmtă, făcând astfel
distincţie
între două
momente ale prelucrării
cânepii - zdrobit si melitat.
'
'
După melitat urma
'
dărgălitul,
grebănatul,
,

J

Colcc!ia de ~lcrgarc

'

'

torsul, spălatul tortului si
'
urzitul. Letavertes este
singura localitate în care
prelucrarea cânepii s-a
făcut în simbrie (melitat,
'
dărgălit, grebănat, tors,
spălatul tortului, urzit), fiind
angajate pentru aceasta
femei din Transilvania, care
munceau pentru o pătrime

din productia totală.
'
Munca era aceea 9i ca în toate satele de câmpie,
române 9ti, ungure 9ti sau cu populaţie slovacă. La fel se punea
si aici războiul iar tesutul se făcea cum s-a învătat în bătrâni.
'
'
'
-li
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Mărturie

stau stergarele, fetele de masă si lipideele
'
'
'
din dulapuri, fiindcă azi nu mai tese nimeni. Piesele utilizate
'
la prelucrarea cânepii sunt expuse în muzeul local.
Am cunoscut în localitate o cusătoreasă, Milbik
J6zsefne, care are propria sa colecţie de textile.
Pensionară şi singură, Katalin Milbik învaţă tinerele fete
din sat acest migălos meşteşug.
Pasiunea pentru ornamentele deosebite de tot ceea ce
înseamnă tradiţie locală a determinat-o să-şi
procure, în
călătoriile ei prin Transilvania, modele secuiesti si ceangăiesti. Cu
' '
'
acestea participă la expoziţii şi concursuri zonale.
Totusi îi place să lucreze pe pânză veche din cânepă, un
'
material tradiţional de bună calitate. De aceea ea cumpără din
localitate lipidee pe care după aceea coase şi brodează
transformându-le în peretare, feţe de mese, ştergare viu colorate.
Ceva din vechea cultură a cânepii supravietuieste în
'
'
Letaverles datorită pasiunii de a coase a acestei talentate femei.
În ultimii ani, Casa de Cultură din Letaverles a organizat
în mod regulat expoziţii de etnologie, pentru ca atât localnicii
cât si vizitatorii din afara comunei să aibă acces la fragmente
'
din istoria asezării.
'
În anul 2006, în cadrul unei expozitii de amploare
'
(intitulată„ Tesături si sculpturi în lemn'), au fost prezentate
'
'
textile populare locale păstrate încă în comună.
Buteni - Un fost pdmar; o ,tesătoare şi ultimul frângier tradt/ional

Înteresati de cultura cânepii într-o localitate de deal si
'
'
de posibile diferenţe faţă de satele din câmpie ne-am deplasat
în comuna Buteni.
Povestea o începe Gheorghe Motrea, vechiul primar,
care a strâns tot ce a putut din sat şi a făcut un muzeu.
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Crescut în Buteni, Motrea ne spune că 9i aici odinioară
tradiţia era ca fiecare familie să semene jumătate de lanţ de
pământ cu cânepă, pentru nevoile proprii.Dar pământul trebuia
să fie bun, gras, de calitate.
Butincenii semănau 9i cânepă de vară, care era mai
subtire,
pentru fire, si
,
' cânepă de toamnă, pentru sământă.
,
La cules lucrau bărbatii,
care smulgeau planta cu
,
rădăcină.De topit se
topea în Cri9.Când era
cald se ţinea o
săptămână, când era
frig, mai mult.Şi cânepa
de toamnă care era mai
groasă, mai firoasă se
,finea mai mult.
Celelalte munci
făceau
le
femeile: melitatu
I,
,
pieptănatul, sortatul
firelor În fuior, bărbi ~i
drugă/el Pozderia care
cădea la melitat o
'
puneau pe foc.
Nană
Sofie,
ultima ţesătoare din
Gheorghe Motrea în muzeul din Buteni
Buteni, ne poveste 9te
asezată în fata războiului, că fiecare calitate de fir îsi avea
'
'
'
rostul lui.Din drugă/ei făceau ponevi pentru cai.
Ea a început să toarcă si să teasă în 1956, pe când avea
'
,
15 ani. Femeile torceau în sat si cu vechea furcă cu fus dar si
'
'
cu furca cu roată.Acestea se făceau chiar în Buteni de lemnari,
precum Pantea Mitru sau Rosu, ,,cel care a făcut si războaie''.
Firele toarse, butincenele ,,le-or pus pe răstitor sile-or
făcut;lrebil'.După aceea, ca să le albească ,,le-orpus 1n pârlău/
'

J

'
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J

cu cenuse".Apoi făceau urzeala si Învăleau drugile de la război
'
'
cu ea.
Dacă Jn bătrâni" se lucra„ tort pă tort" adică cânepă pe
cânepă, cu vremea femeile s-au Învăţat să facă lipidee din

Sofia Boc, o

ţesătoare pricepută

„cânepă cu misii'(bumbac). "Să Învălea

În cânepă sise bătea
'
taie pânza" puneau o suveică

În misii'.Alteori, ,, ca să nu să
cu misir una cu cânepă.
În toate cazurile Însă un lat de pânză era de 60-70 cm,
după mărimea spatelor cumpărate de la moţi.
Ca să Înţelegem, cât era de complicat neveditul, nană
Sofie ne arată cum se băgau fusteii.După cum voiai să fie
'
pânza trebuia să tesi În 2 ite sau În 4 ite sau În 3 ite.
' '
'
'
'
Pânza pentru lipidee, ca trebuiau să fie mai tari, ,,să nu
să rupă sub om'; se făcea În 4 iţe.Sacii ea îi lucra pe dos în
2 ite si pe fată În 3.
' '
'
Ornamentarea pânzei În ţesătură se făcea prin alesături,
În spată.

--1--1
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Specific pentru Buteni, faţă de satele din jur, sunt
vrâstele si ornamentele făcute din război cu ată „mnerie" (,,cu
'
'
vânăt") la care se adăuga negru, rosu, bordo.
'
Dungile galbene de la saci se obţineau „cu gal~tă".
După ce era scoasă din război pânza se albea la soare,
fiind udată si pusă la uscat în mod repetat. Albitul trebuia să
'
se termine până în mai, fiindcă „după ce Înfloreau pomii"; ne
explică nană Sofie, "nu se mai albeau atât de bine''.
Lucru nu se termina aici, butincencele cosând pe
9tergare 9i măsăriţe forme „ cu brânca ' . Alteori ornamentele
se făceau din tăieturi 9i ciur.
De la nană Sofie ne ducem la ultimul frânghier
traditional. Bătrân si cam bolnav, Petru Cologea, continuă să
'
'
facă frânghii si căpestre pentru cai, după cum a învătat când
'
'
era tânăr.Se mi9 că greu 9i munca cu instalaţiile improvizate
pare rudimentară, dar în mâinile lui firele se împletesc uniform

Petru Cologca. ultimul fr[mghicr

9i rapid. Ne
făcută

de

arată. Cu

randament mai mic, împletitura pare

fabrică.
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Cu frângiile si căpestrele făcute, baci Co/oja se duce În
'
fiecare săptămână la târg la Pâncota, la Gurahonţ, la
Hălmagiu, fiindcă unde sunt cai se vinde fi marfa lui.

Prelucrarea

industrială

Statiunea de Cercetare si Dezvoltare
'
'
sămân/a de elită

Agricolă

Lovrin si
'

Prima oprire În acest traseu industrial al cânepii este
Statiune de Cercetare Lovrin.
'
Avem o primă Întâlnire cu ing.Carmela Duma, o
persoană care pare să trăiască numai pentru cânepă.Ne duce
să vedem loturile de cânepă. Ne povesteste despre munca
'
grea În care sunt prinfi cu toţii, despre atenţa necesară În
cultivare, despre plantele ce trebuiesc distruse pentru a păstra
soiurile pure, despre modul de recoltare a loturilor, despre
rigurozitatea unui calendar si despre numeroasele ei ceasuri
'
de observaţie.
Vizităm laboratorul, vedem aparatele. Ni se arată, ni se
explică, ni se vorbeste despre dotările necesare, care În sfârsit
'
'
se vor face fiindcă grupul de cercetare a câstigat un proiect.
'
Apoi Îl Întâlnim pe directorul staţiunii care ne face un
scurt istoric al acesteia si al performantelor obtinute În
'
'
'
timp. Vizităm Casa cânepii, vedem În sfârfit seminţele soiului
Lovrin 110 În jurul căreia se centrează Întreaga muncă.
lnitierea În activitatea propriu-zisă de cercetare, cu care
'
Încet Începem să ne familiarizăm, ne-o face dr.prof.univ. Valeriu
Tabără, conducătorul colectivului de cercetare.
„Drumul cânepii pentru produc.fie Începe la Stapunea
de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin. unde se cultivă
cânepă omologată pentru produc/ia de ftbre şi sămân/ă şi
unde se fac cercetăripentru ob,finerea unor noi linii din cânepă.
care să asigure pe lângă produc/ii mari de sămân/ă şiproduc.fii
mari de sămân_tă cu destina/ia-produc/ie ulei
~(,
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fnfiin,tată În 1946,

pentru a acoperi, prin
cercetările efectuate,
aria de cultivare a
cerealelor şi plantelor
tehnice din vestul
României, Sta/iunea
Lovrin a Început
cercetările În domeniul
cânepii În anul 1957.
fn prima etapă sa studiat un set de
soiuri şi /inii' de diverse
provenien,te, Între care,
Carmagnola /CAR 12,
Fibramulta 151,etc.
Soiul de d11cp[1 Lovrin 11 O

!ntr-o
primă
când a fost
creat, de către Institutul
de
Cercetări
Agronomice
al
României soiul dioic de
cânepă Fibramulta
151, omologat În anul
1965, stapunea Lovrin
a fost doar colaborator.
Al do11/ea soi de
cânepă, cu o arie mai
mare de extindere În
cultură a fost Lovrin
110, creat de statiune
,
prin selec,fie individuală
etapă,

lng.Carmcla Duma in planta\ia de c1î11cpf1
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repetată

asupra unei populatii de Si/istra,
'

provenită

din

Bulgaria.
Soi de cânepă dioică, cu cea mai bună fibră şiproduc.fie
acceptabilă de sămân/ă, este cultivat 117 Câmpia de Vest şi În
sudul Transilvaniei.
Soiul Lovrin 11O asigură produc,fii de tulpini de 90-11 Oql
ha cu un con/inut de fibre de 2 7-30% şi o produc/ie de sămân/ă
de 900-1200 kg/ha.Randamentul de fibră este de 53-57, 1%,
rezisten/a la rupere 25, 7-39, 6 km/, cu flexibilitate de 28,2-37, 6
mm si o tinete de 33, 8 Nm.Fibra prezintă o calitate foarte bună.
'
'
Este o plantă rezistentă, cu grad mare de adaptabilitate
la cond~tii de mediu, care suportă bine temperatunle scăzute
şi seceta.
În plus, avândo plasticitate ecologică ridicată, soiul Lovrin
110 poate realiza productii stabile 117 toate zonele de cultură
'
ale cânepii din România si chiar din tările Uniunii Europene.
'
'
A fost omologată În 1981 si recunoscută de Uniunea
'
Europeană datorită cantită/ii scăzute de THC(sub O, 2%).
Colectivul de cercetători care au lucrat la obtinerea
'
acestui soi au fost Rodica Paraschivoiu si Valeriu Tabără.
Însă În ciuda acestor calită,ti şi a apreciert1/ de care s-a
bucuratpe pia/a internă şipe cea externă, cultura de cânepă,
inclusiv soiul Lovrin 110 se găseste În cultură pe suprafete
'
'
restrânse(câteva sute de hectare).
DatonM expirăni'intetValului de aprobare pentru cultivare,
soiul Lovrin 110 a fost reintrodus În testare la ISTIS În anul
2005-anul 2007 fJ1/nd cel de al treilea an de testare sub aspectul
con/inutului de THC la laboratorul din Blaj. Rezultatele confirmă
faptul că soiul Lovrin 110 are un continui În THC sub limita de
0,2% impusă de Uniunea Europeană.
În anul 2006, grupul de cercetători care lucrează În
laboratorul de ameliorare a cânepii a câştigat un proiect de
cercetare si promovare a unor soiuri de cânepă pentru fibră
J

I

.
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si sământă cu un continui de THC sub O, 2%, lirmta admisă
'
'
'
de Uniunea Europeană.
În prezent sunt obpnute şi În curs de testare /imile noi
de cânepă dioică Lovrin 200, Lovrin 201 şilovrin 202, având
25% fibră brută si 35% fibră tehnică. Realizarea acestor /inii'
'
aflate În testare la IS T/S Îi apartine prof. dr. Valeriu Tabără si
'
'
drd ing. Carmela Duma.
Aceste lti71i; În urma testelor de productie se dovedesc
'
a fi. mai bune decât decât soiul de cânepa dioică Lovrin 110,
având toate şansele să fle omologate ca soiuri În 2008.
În 2007 la S. CD.A Lovrin s-au cultivat 10 ha de cânepă,
cu cânepă de fibră şi de sămân/ă. Sunt culturi comparative
de control, onentare si concurs, În care sunt testate soitmle
'
consacrate folosite la material inlia/ de ameliorare şi linii noi
de cânepă dioică cu potenpa! ndicat de producere tulpini cu
continui mare de flbre(peste 30%) si capacdate mare de
'
'
producere sămân/ă.
În acelasi timp la S. CD.A. Lovrin se testează În câmp
'
diverse tipuri de tehnologiipentru cultivarea cânepii; care să
pună În valoare potenpa!ul de produc/ie al acestei atât de
valoroase plante, care este cânepa''.
***
Toată lumea asteapă omologările, fiindcă doar astfel
'
sământa de aici poate să plece la cultivatori, pentru a fi înmultită.
'
'
Apoi, ni se spune, vin al,ti cultivatori, care seamănă
planta pentru fibră. Particulari şi asociaţii ei au contract cu
fabricile de prelucrare.
Ne mutăm prin urmare si noi atentia spre topitorii.
'
'
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S. C. Carin SA - !ratoş -

o bătălie pierdută

Plasat la frontiera cu Ungaria, Într-o zonă cu pământ
bun, prielnic pentru cultivarea cânepii, satul /ratoşul Mare a
fost una din localităţile renumite În vestul ţării pentru marea
productie cânepa prelucrată aici.
Fabrica de cânepă din lratos s-a deschis În 1930, patron
fiind Bocsanski Ladislau, un evreu.Pe timpul acela cânepa
se tăia manual.În anul 1948 fabrica a fost nationalizată.
În ani a devenit una dintre cele mai renumite din tară.
Pentru a-şi asigura materia primă necesară, se încheiau
contracte cu satele din jur, lratos, Turnu, Dorobanti. Se semăna
cam 600 ha de cânepă. Sământa se aducea de la
Suceava. Cânepa de vară se cultiva doar pentru
producţie. Snopii erau plăti,ti pe categorii.
I

I

I

I

I

I

I

Înainte de 1989 la S. C. Carin S.A. lratos se produceau
4000 t de fibră. Angajatii aveau locuinte de servici si cantină.
Una dintre fostele muncitoare, Silvia Robu, povesteste
că se lucra la două benzi până la balotat fuiorul si câltul.
I

I

I

I

I

I

I

Topirea se făcea în bazine speciale pentru topit. Cânepa
se ridica cu macaraua.Munca era grea.Acolo lucrau numai
bărbati. Când apa era rece, cânepa se finea În bazine două luni.
'
'
În anul 1978 la /ratoş a fost forat un puţ cu apă termală,
care a fost introdusă în bazine, operatia
, de topire reducânduse la 3-4 zile.
După

ce se scotea din bazine, cânepa era pusă În
picioare, pe câmp, la uscat.2-3 săptămâni dacă era vreme
ploioasă. După

care era depozitată În niste soproane
se făcea cu utilaje ruseşti.
Fabrica fiind În subordinea Trustului inului, cânepii si
bumbacului din Bucuresti, fuiorul si câltul s-au balotat si s,
'
'
,
au predat pentru export În Rusia, ROG şi În ţară, la fabrica
I

I

mari.Meliţatul

I

de prelucrare.
50
https://biblioteca-digitala.ro

În 1995 la lratos, lucrau 300 de angajati,
, În trei schimburi
Încât produc,fia nu se oprea niciodată.
Privatizarea fabricii din 1997 a fost considerată o
reusită.În
urma cumpărării, actionarul
principal, cu 94,4 actiuni,
,
,
,
a devenit firma germană Tren Hane.Patronii acesteia Matthias
Schi/Io si
, Anton Ho/Ies declarau În 1998 „suntem bucurosi
, că
am găsii cea mai bună fabrică din lume ~i că am făcut o
afacere bună"si
, făceau publică intentia
, de a dezvolta fabrica,
vorbind pentru acel an de o investitie de 350. OOO OM, În
vederea unor lucrări de reparaţii, retehnologizare,
Îmbunătăprea bazei agricole, a tehnicii de recoltare.
În anul 1999, S. C. Carin SA lratos, avea cea mai mare
plantatie
, de cânepă din ,tară.
I

Judeţul

Firma

i Plantaţie

de

, fire ha

Plantaţie
seminţe

cu

de ; Depozite
ha

din

recolta

1998 în tone
•-
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300

I
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~

---- --
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În anul 2000, În condiţiile În care se lucra cu utilaje
ruseşti produse În 1975, potenţialul producţiei de fibre pe
care Îl estima fabrica din lratos, era:
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cânepă

- j
!

-I
- - - - - ·- __ J
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În sfârsit, în anul 2000, S. C. Carin SA a continuat să
detină cele mai mari plantatii de cânepă:
I

I

I

---------

i

' Firma

Jude(ul

de

Plantat,a

I

Planta(ia

de

: sămăn(ă în ha

f,re în ha

Planta(ia

cJe

semin(e

de

elită

i SC Cann SA

571

Arad

Carpic

: SC

Cânepa

in ha

- - - --- · - - - - - -

139

76

Satu Mare

70

o

o

Bistri(a

o

o

o

Mureş

65

o

10

5

o
o

o
o

iI Carei SA
: SC

I

[ Beclean
, SC

Lutex'

~ Luduş SA

I
I

I
:

i
'

Cluj

110

Sibiu
Botoşani

I
I
!

i

Total

207

o
o

-I .

I·----·-

15
-------~

Neam\
Timiş

·

50
.

50

o
o

426,5

146

3.5

--- -

836

-------- -

-

..

În 2002, din 1200 ha cultivate în România peste 900 ha
reprezentau contracte ale întreprinderii SC. Carin SA, încât din
Arad.
cele 850 t de fibră produsă 650 t s-au prelucrat în judetul
I
Pentru ultima oară găsim fabrica pe lista întreprinderilor
care procesează cânepă în anul 2003. În acel an în judeţul Arad
s-au mai cultivat încă 760 ha iar fabrica avea 125 de angaja,fi.
În ciuda tuturor acestor performante, care determină
'
cuprinderea fabricii în programul guvernamental de investiţii,
schimbarea conducerii, preluarea ei de către o altă firmă
româno-germană, care vinde stocurile fără să mai producă,
duce la acumularea unor datorii, care determină AVAS să o
vândă la licitatie
pentru recuperarea acestora.
I
Singura interesată să cumpere s-a dovedit SC
Crimatex, o firmă de transporturi rutiere si de mărfuri din
Varias. După preluare o parte din utilaje au fost cumpărate
I

I
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I laia fostei fabrici de cânepft de la Irato~

de fabrica de
fier vechi.

cânepă

din

Nădlac,

iar restul s-au vândut ca

Topitoria ~i „dealul"de pozderie

Azi din fabrica care a detinut decenii la rând 75% din
'
producţia naţională de cânepă-din care 80% mergea la export
În Ungaria şi Iugoslavia- n-au mai rămas decât pereţii fostelor
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hale

şi

imensul câmpul de uscare pustiu.
cânepă la /ratoş este definitiv pierdută.
Nădlac

-o

O primă fabrica de

fabrică

pentru

În conservare

a fost deschisă prin
anii 1930 de familia Ciobanu.Noua fabrică, care lucrează din 1977,
s-a construit viz-a-viz. A functionat ca sectie a Fabricii din lratos.
'
'
.
Totui şi-a avut propria istorie şi propriile cifre de producţie.
Pentru a ne familiariza cu prelucrarea industrială, ne
ducem la Maria Mo/nar născută Tergu/ica, care a fost angajata
fabricii din Nădlac din 1968 până în 1990. Ea a lucrat la
scuturător, la câlti, 16 ani „si era acolo praf si lucrau si de
Crăciun şi duminica.Mergea pe Jos .Iarna era foarte flig''.
1

cânepă

Bătălia

din

Nădlac

!

Maria Molnar

I

născută

I

Tcrgulica

În perioada comunistă la fabrică se lucra în 3 schimburi:
între orele 07-15 ;15-22 si 22-07 .Se produceau 50 de baloti
'
'
de fuior si 80 de câlti.
'
'
Maria Molnar locuieste în casă cu fiica ei, tot Maria,
'
care s-a angajat aici în 1977.Ea a lucrat la imobilator. Acum
5--1
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că fabrica este închisă stă acasă. Cele
fluxul tehnologic.

Fiica Mariei. lucrf1toarc la Fabrica de

două

dnepă

femei ne explică

din

Nădlac

Cânepa se topea la topitorie, care la Nădlac este un
canal, în care se pompa apă de de la Mures. Munca era foarte
'
grea încât aici lucrau doar bărbatii.
'
Cânepa topită se punea la uscat apoi se ducea la
prelucrare, unde lucrau mai mult femei. Primul utilaj era
zdrobitorul, care zdrobrea tulpina, după care urma turbina,
care pieptăna, încât iesea fuiorul frumos.După cum era
'
cânepa, fuiorul era fi el alb, verde sau negru.Mergea la
sortare, unde făceau niste capete si îl balotau.În partea doua,
'
'
a intrat câltul la scuturător, care îl scutura bine, apoi ajungea
'
la imobilator care iar l-a cu rătat si apoi era făcut baloti.
' '
'
Fabrica din Nădlac s-a privatizat si ea transformându-se
'
în SC Uvius Câmpan SRL. O vreme productia a mers foarte
'
bine, încât au fost cumpărate o parte din utilajele de la
lratos.Productia se vindea aproape în întregime în Iugoslavia si
'
'
'
în Ungaria. Costurile ridicate de producţie au făcut-o însă să
piardă piaţa.Depozitele sunt pline de marfă.Pe moment producpa
s-a oprit. Se asteaptă cumpărători, care ar relansa productia.
'
'
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Sânnicolau Mare - din trei fabrici n-a mai rămas nimic
Întreprinderea de in 9i cânepă Sânnicolau Mare este a
doua întreprindere, după Fabrica din lrato 9, din cele
subordonate până în 1989 Trustului inului, cânepii 9i
bumbacului Bucuresti, dispărută de pe harta industrială a
'
României în ultimul deceniu.
Întreprinderea n-a avut o istorie lungă, prima fabrică,
cea de cânepă fiind deschisă la Sânnicolau Mare prin anii
70.Ei îi urmează însă, în 1973 o Fabrică de Plăci Aglomerate
din puzderie de cânepă. La vremea respectivă a fost cea mai
mare fabrică de plăci aglomerate din ţară, cu tehnologie
occidentală. În sfârsit, în 1975 îsi începea activitatea si
'
'
'
Fabrica de Filatură de Cânepă.
Considerată cea mai mare filatură si topitorie din vestul
'
României, la fuior si fibre lucrau 800 de angajati.
'
'
Pentru necestitătile fabricii, se semănau în zonă 18. OOO
'
de ha de cânepă.Sământa era adusă din Moldova, de la
'
Botosani.
'
Utilajele aveau o linie de producţie de 3400 t pe an.

Ing.Mihai Staica

5o
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În perioada 1985-1990 complexul industrial oferea spre
vânzare pe piata românească si la export, o gamă largă de
'
'
produse finite: plăci aglomerate, ţesături din fire de cânepă,
saci textili, fibre de cânepă.
După 1990 lucrurile au început să se deterioreze. N-a
mai fost plan de însămânţări, oamenii au schimbat culturile.Li
s-a părut că în cazul cânepii banii sunt greu de recuperat.
Fabricile n-au mai avut materie primă, liniile tehnologice nu
puteau fi pornite pentru cantităţi mici. Costurile au devenit
prea mari.
Asa s-a ajuns ca din faima de altădată azi să nu mai
'
existe nimic. Privatizarea a însemnat si în acest caz moartea
'
fabrici/or de prelucrare a cânepii. Activitatea a încetat în 1997.
Vechile utilaje au fost vândute la fier vechi.
Povestea ne-o spune ing. Staica Mihai, martor la tot ce
s-a întâmplat.
Încearcă să ne convingă si să se convingă că în
'
conditiile actuale industria cânepii nu mai este rentabilă si
'
'
nici nu mai este posibilă.
Argumentele însirate sunt multe: oamenii care nu mai
'
sunt interesati, legislatia neclară, ,,problema cu drogurile". Să
'
'
fie oare asa. ?
'
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S. C. Carpic S.A. Carei- ,,cu paşi mărun,ti şi să rezistăm"
Fabrica de cânepă din Carei este una dintre puţinele
care a rezistat În toată degringolada produsă de lipsa de
materie primă datorită scăderii cantităţii de cânepă de fibră
semănată în tară după 1989 si de Legea 143 din 2000, care
'
'
trece cânepa pe lista plantelor ce conţin substanţe psihotrope.
Privatizată în 2005 , acţionar principal şi manager a
devenit Rodica Maxi, preşedinta Asociaţiei producătorilor şi
procesatorilor de in şi cânepă din Crişana, preşedinta Consiliul
pentru produs Plantele textile si produse procesate,
'
recunoscut prin Ordinul 1285 din 2005.

Interior

f;.1brică

S.C.Carpic S.A.Carci

Noua politică a intreprinderii este aceea să reziste. A
vândut o parte din terenul fabricii la cererea acţionari/or dar
este singura fabrică care a rezistat în vestul României, zona
considerată cea mai potrivită pentru cânepă.
În anul 2007
lângă Carei sunt Însământate 40 ha de
'
cânepa iar S. C. Carpic SA, cu profil de producere şi
prelucrarea fibrei de cânepă oferă spre vânzare fuior şi câlţi
de cânepă care se folosesc la zugrăveli si fresce de biserici.
'
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D-na Rodica Maxi stie ce se întâmplă în fiecare tară cu
'
'
cânepa. Cunoscând utilităţile largi ale plantei în lume, este
convinsă ca va urma o explozie de cereri.
Stie că sunt multe probleme si ne si vorbeste despre
'
'
'
'
ele. Mecanizarea ar trebui rezolvată. Topirea în apă presupune
costuri mari. Caută soluţii. Germania face topirea la rouă dar
ei produc fibra scurtă, utilizată în industria de automobile.

Vizitând topitoriile cu d-na Rodica Maxi

S. C Carpic SA este implicată într-un proiect european
în care sunt cuprinse 5 tări, 5 societăti, Universitatea Aurel
'
'
Vlaicu din Arad si Universitatea din lasi.
'
'
Managerul proiectului, Dr. Cecilia Sârghie de la
Universitatea ,Aurel Vlaicu" din Arad, testează la Carei topirea
cânepii cu enzime.
Topirea cu noua tehnologie se realizează într-o singură
zi. Se desprinde pozderia si se obtine firul. Deocamdată
'
'
procedeul este în curs de cercetare, dacă reuseste se va trece
' '
la utilizarea lui la scară industrială, ceea ce înseamnă reduceri
de costuri.
SC.Carpic SA are toate motivele să reziste.

5')
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Szeged - Fabrica de

cânepă

- tradlie ~i modernitate

Dintre fostele atelierele mici de frângii unul, condus de
mesterului Bakay Nandor, fondatorul Fabricii de
'
Frânghii de la Szeged,
a fost la Zenta.
Fiul acestuia, Bakay Janos Gyărgy, a obţinut În anul 1801
diploma de maistru şi, mutându-se cu familia la Szeged, a
continuat aici traditia mostenită de la tatăl său.
'
'
Şi fiul său (tatăl lui Nandor, care ulterior va fonda fabrica
de la Szeged) s-a dovedit a fi un bun fi apreciat meseriaf.
La vârsta de 17 ani, Bakay Nandor pleacă În străinătate,
cu diploma de calificare profesională În buzunar. Revine acasă
după fase ani, cu un bagaj de cunoftinţe fi experienţă
managerială deosebită. În 1859 dobândeşte atestatul de
maistru, dar îsi va afirma cunostintele doar după decesul tatălui
'
' '
său, când Îi este lăsat prin mostenire atelierul aflat pe marginea
'
falimentului.
Bakay Nandor a fost cel care a lărgit, pentru Întâia oară,
paleta produselor fabricate la scară industrială din cânepă.
Dincolo de frânghii si sfoară, a Început să producă hamuri,
'
furtunuri, pânză rezistentă pentru activităti industriale.
'
În anul 1873 Înfiinţează o fabrică mecanizată de frânghii,
furnizând marfă nu numai pe piaţa locală şi pentru locuitorii
din zona Szeged, ci şi pentru armată şi pentru export.
În anul 1877, printr-o investiţie colosală, pune bazele
celei mai moderne uzine mecanizate de mari dimensiuni, În
care un utilaj cu aburi producea energia electrică necesară
procesului de fabricatie.
Aparatura necesară celor 100-120
,
de angajaţi a fost importată din Marea Britanie.
Dezvoltarea uzinei a fost Însă Împiedicată de inundaţii,
incendii, alte calamităti, dar si de exproprierile necesare
'
,
sistematizării orasului.
,
În ciuda greutăţilor, Întreprinderea se menţine fi, la 5
aprilie 1886, proprietarul ei fondează societatea pe acţiuni
Prima Filatură Ungurească (Elso Magyar Kenderfon6gyar Rt).
străbunicul

(,()
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S. C. Firi- Vigonia SA Timisoara
'

Desprinsă

din fostele Uzine Textile Timisoara În anul
'
1992 si privatizată initial sub numele de RI-FI Filatura Vigonie
'
'
SRL, cu 50 de angajaţi,
S. C. Firivigonia SA este
azi o firmă cu capital
integral
privat,
specializată
În
domeniul textil, cu
următoarele activităti

'
de productie: o filatură
'
de vigonie; un atelier de
tesut mecanic, care
'
produce tesături tip in,
'
tip cânepă fi vigonie,
cu
destinaţie
Îmbrăcăminte

exterioară,
Îmbrăcăminte

de
protecţie,
articole
lng.Silviu Ionescu
tehnice si tesături de uz
' '
gospodăresc; un atelier de ţesut cu războaie manuale, un
atelier de confectii, un atelier de tricotat din firele produse de
'
firmă, o linie de vată hidrofilă pentru uz medicinal. Manager
este ing. Silviu Ionescu iar firma are 120 de angajaţi.
La oferta de mărfuri două articole ne interesează În mod
special: firele si textilele din in, cânepă În amestec cu bumbac.
'
În anul 2003 intreprinderea vindea În magazinul de
prezentare, la preturi modice, Îmbrăcăminte ecologică,
'
confectionată din in, cânepă si bumbac.
'
'
Nevoia de a supravietui a orientat În anul 2007 productia
'
'
spre fire de vigonie dar interesul pentru fibra naturală nu s-a
(,-1
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Utilaj din fabrica de la Szcgcd

fi externe, farbrica din Szeged are azi un Joc important printre
societăţile de profil.
A trecut prin sistemul de certificare MSZ-EN /SO 9001,
care garantează că produsele uzinei sunt de cea mai bună
calitate. Potrivit managerului societăţii, dr. Varga Ferenc,
fabrica are clienţi În toată lumea.
Întreprinderea de astăzi are o istorie de 130 de ani, fiind
cea mai mare fabrică de prelucrare a cânepii din Europa
Centrală. Oferă o gamă variată de sfori, frânghii, fire În toată
lumea. Produsele sale ecologice sunt fabricate din materie
primă naturală fi se adresează agriculturii, industriei mobilei,
artizanatului, industriei de prelucrare a cărnii fi altor utilizatori.

(,3
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A 9a s-au format domeniile filaturii din Szeged, bunăoară
secţia de la Komadi, inaugurată În 12 mai 1897.
Aceasta corespundea condiţiilor tehnice considerate
moderne la vremea respectivă.
În sectii lucrau 53 de muncitori, iar la topitorie si uscătorie
'
'
alti 12 colonisti din Banat. Cânepa si câltii se transportau si
se prelucrau la filatura din Szeged.
Până la primul război mondial, uzina din Szeged a
functionat fără dificultăti. Dezvoltarea sa a fost marcată doar
'
'
de recesiunea economică de dinaintea războiului, de
supraproductie si de restrângerea pietelor de desfacere. În
'
'
'
perioada aceea, aprox. 30% din producţia sa a fost valorificată
În străinătate.
În perioada interbelică, filatura si-a pierdut domeniile
'
de pe care se apoviziona cu cânepă 9i s-a văzut Într-o situaţie
delicată, accentuată si de faptul că utilajele de prelucrare au
'
Încăput pe mâini străine. În ciuda acestui fapt, uzina a
functionat În continuare si a ajuns, la sfârsitul anilor 1920, să
'
'
'
Î9i exporte aproape jumătate din producţie.
Oe cel de-al doilea război mondial Filatura din Szeged
a trecut fără pagube semnificative.
Datorită crizei de fibre, În anul 194 7 a lucrat la capacitate
redusă. A fost naţionalizată În 1948. După naţionalizare
producţia a crescut treptat, devenind cea mai importantă
filatură din Ungaria.
În anul 1960 a fost reconstruită fi modernizată din
temelii. A fost absorbită de Uzina de Filatură 9i Ţesătorie, dar
a dictat În continuare ritmul În domeniul prelucrării fibrelor.
În anii 1970, după mai multe restructurări,prin
promovarea unor noi linii de dezvoltare, productia fabricii a
'
rămas constantă. S-au construit de altfel trei ateliere de
procesare a fibrelor.
După căderea comunismului 9i schimbarea radicală a
regimului politic, aliniindu-se la noile nevoi ale pietei interne
1

,

'

,

'

I
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Nu rezistă însă foarte mult, fiindcă plantele din productia
internă erau de slabă calitate, iar cele de import prea scumpe,
implicând cheltuieli exagerate.
Prin urmare, la 30 decembrie 1890, societatea se
desfiinţează şi îşi predă patrimoniul Societăţii pe Acţiuni
Filatura Szeged, înfiinţată cu o zi mai devreme.
Aceasta din urmă avea 300 de muncitori şi a încheiat
primul an de activitate cu un bilanţ economic foarte încurajator.
Totuşi problemele nu au lipsit. Cu toate că exista un proiect
pentru extinderea fabricii, el nu s-a mai concretizat din cauza
incendiului din anul 1892, care a fost la un pas de a mistui
toată uzina. Totusi, cu diferite subventii, de stat si indirecte,
'
'
'
reconstrucţia a demarat imediat, dar uzina a ajuns din nou la
capacitate maximă abia în a doua jumătate a anului viitor.
Aprovizionarea cu materie primă continua să reprezinte
o problemă. Calitatea cânepii produsă în gospodăriile
individuale era slabă, iar importurile foarte scumpe, de aceea
s-a recurs la arendarea unor suprafete de teren bune acestei
culturi.
I

I

Discutând cu directorul Varga Fcrcnc
(,I
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piedut. În magazinul de
prezentare mai sunt
stocuri de pânză Liuba
( cânepă în amestec cu
bumbac)
iar
conducerea asteapă
'
comenzi, pentru a
reporni producţia de
fire ?i
ţesături
ecologice.

Imagini din inh:riorul lilalurii
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S. C. Cânepa românească S.A.
Tot în Timisoara am luat legătura cu d-na Leontina
'
Prodan , Vicepreşedinta
Federaţiei Patronale a Industriei
Usoare(FEPAIUS)
si Director General la S. C. Cânepa
'
'
Românească S.A.
Principalul obiectiv al societătii, înfiintată în 1999, a fost
'
'
refacere a unui circuit al cânepii, de la sămânţă până la
produsul final.

Împreună cu Staţiunea de cercetări din Lovrin, S. C.
Cânepa Românească S.A. a ini,tiat un amplu proiect de
relansare a culturii cânepii si a prelucrării cânepii, proiect ce a
'
fost premiat în martie 2003 la Geneva de Comisia Economică
ONU pentru Europa la categoria „Resurse na,tionale".
D-na Leontina Prodan s-a implicat ca specialist în toate
procesele intentate cultivatorilor, în perioada de excese ale
politiei si de stigmat al cânepii.
'
'
Pentru a aduna la un loc producătorii, procesatorii şi
Potentialii clienti străini, S. C. Cânepa românească S.A. în
'
'
colaborare cu Statiunea de cercetări Lovrin a initiat începând
'
'
cu anul 2002, o zi a cânepii, în care, alături de discutii, să aibă
'
loc si prezentări de produse.
66 '
https://biblioteca-digitala.ro

colaborare cu Staţiunea de cercetări Lovrin a iniţiat începând
cu anul 2002, o zi a cânepii, în care, alături de discuţii, să
aibă loc şi prezentări de produse.

Lcontina Prodan

Tot la Statiune a fost amenajată o casă a cânepii, în
'
care străinii pot să vadă de la unelte traditionale până la
'
ultimele produse din cânepă.
În sfârsit, în atentia Societătii Cânepa Românească stă
'
'
'
reabilitarea confectiilor de cânepă.
'
Cunoscând calitatea înbrăcăminţii ecologice din fibre
naturale (ţesăturile care au 50 % fibră de cânepă au
proprietatea de a opri razele ultraviolete), Leontina Prodan
consideră ca e păcat să se piardă din seria de utilităţi
componenta de industrie textilă si confectii.
'
'
Pentru a trezi interesul românilor a lansat trei colecţii:

Trad~tii şi tendin/e; Eco natura şi Dor.
Oe asemenea, la diferite participări nationale si
'
'
internationale a făcut vestimentatia pentru trupele Ro-Mania,
'
'
Etno, Ho-ra si K1.
'
(,7
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Şi
alăturat

entuziasmul d-nei Prodan nu s-a epuizat. Ni s-a
în acest proiect de relansare cu toată dragostea ei

pentru cânepă.
N-a fost de altfel singura.Ancheta si activitătile noastre
'
'
de promovare au trezit noi speran,te pentru unii şi a scos la
iveală voluntari entuziaşti, care cred în calităţile acestei plante
si vor sa-i facă si pe altii să creadă.
'
'
'
La fel cum, tânărul informatician şi om de afaceri
timişorean Dan Iliescu, la cei 24 de ani ai săi, este gata să
încerce un management modern pentru cânepa românească.

O ULTIMĂ PLEDOARIE PENTRU CÂNEPĂ
În ultimii zece ani în statele Uniunii Europene, cultivarea
cânepii a luat un avânt deosebit. La sfârşitul anului 2000,
Comisia Europeană a propus în perspectivă subventii pentru
'
cutivarea cânepii, care astăzi se concentrează în următoarele
state: Franţa (54%), Germania (11%), Marea Britanie (9%),
Polonia (6%), Italia (6%), Spania (4%), Ungaria (3%), Cehia
(2%).
În acest context schimbările de legislatie privind cânepa
din România se dovedesc absolut benefice.
Începând cu anul 2005, după rezolvarea problemelor
legislative, suprafata cultivată cu cânepă în România a
crescut la 2115 ha, fiind de 7 ori mai mare decât în 2004.
În urma negocierilor cu UE, aceasta s-a angajat să
subvenţioneze anual 1OOO t fibre de inşi cânepă.
România ar putea deveni unul dintre principalii
producători si exportatori de cânepă de pe continent, mai ales
'
că, plantele cultivate aici sunt singurele din Europa care dau o
I

I

fibră lungă.
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În

plus

Începând

cu

anul 2002, Ministerul
Rurale oferă subvenţii
pentru achiziţii de sămânţă şi o altă subvenţie la recoltare.
O situatie similară se Înregistrează si În Ungaria.Si aici
'
' 28/
Ministerul Agriculturii
si Dezvoltării Rurale,' prin ordinul nr.
'
2007 (20 aprilie), detaliază
cadrul de acordare a subvenţiilor
(SAPS) din Fondul European de Garantare a Agriculturii, pe
anul 2007, făcând precizări referitoare la cultivarea cânepii.
În ceea ce priveste acordarea subventiilor pentru valorificare,
'
'
se prevăd următoarele reguli:
a) cultivarea cânepii, În orice scop, de către producătorul
agricol trebuie să ţină cont de prevederile din anexa prezentei
legi, iar continutul de tetrahidrocanabinol al cânepii nu poate
'
depăşi O, 2%,
b) i'n situatia cultivării cânepii, În orice scop, etichetele
'
semintelor trebuie anexate cererii de acordare a subventiei,
'
'
În conformitate cu prevederile legii 796/2004/EK, art. 13
aliniatul 1
c) În cazul cânepii cultivate pentru valorificarea fibrei,
solicitarea de subventionare trebuie depusă numai Împreună cu
'
contractul de furnizare Încheiat cu o societate de prelucrare
autorizată, aşa cum prevăd normele 245/2001/EK, respectiv 16731
2000/EK, sau la MVH, până cel târziu la 15 septembrie 2007
Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării

Reusite
,
Ca materie primă universală, ecologică, ce se
descompune rapid, cânepa reprezintă una dintre şansele
dezvoltării rurale, devenind după inovatiile din domeniul
'
cultivării sale materie primă indispensabilă pentru numeroase
Întreprinderi mici şi mijlocii.

În sfârsit În 2007 În România, la Salonta, s-a deschis
prima fabrică' de procesare a seminţelor din România, cu o
capacitate de prelucrare a 1000 t. de seminţe anual.Investiţia
de peste 1, 7 milioane euro a fost făcută de un grup de
(,()
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Produse din fibre de

cânepă

realizate la Szeg.::d

investitori privaţi,reprezentaţi de CANAH Internaţional SRL.
Fabrica fiind construită printr-un program Sapard,jumătate din
acestă sumă va fi rambursată beneficiarului.
Fabrica va prelucra seminţe pentru obţinerea uleiurilor,
prin presare la rece şi a suplimentelor nutritive,a făinei proteice

Gama produselor ecologice: din c,înep[1
70
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si a semintelor decojite folosite în scop alimentar. Reziduurile
bogat~ în vitamine vor fi folosite ca hrană pentru animale.
a luat fiintă firma
ln ultimii ani în Cluj-Napoca
Ecolution, care se ocupă cu producerea si desfacerea de
produse textile si articole vestimentare din ci§nepă 100% fără
chimicale si bumbac organic. Toate produsele sunt fabricate
în România si se vand în America de Nord si de Sud,în UE,
Australia si Japonia.
'
'
În anul 2001, în Ungaria a fost initiat Programul National
de Cercetare Szechenyi pentru realizarea de produse
ecologice dLn cânepă, competitive din punct de vedere
economic. ln urma acestui demers, se estimează că
suprafata cultivată va ajunge din nou la cinci-sase mii de
hectare'. ceea ce necesita o suprafată cultivată pentru
seminte, de 300-500 ha.
'
'
Alte posibilităti
'
Redescoperirea îmbrăcămintii sănătoase si a
calitătilor miraculoase a produselor din cânepă 'prin
schimbarea mentalitătii cumpărătorilor. Recucerirea pietei
interne.
'
'
- Relansarea industriei de procesare fire si textile din
cânepă pa brend al României si Ungariei.
'
- lnfiintarea unor ateliere rurale care să leasă pânză în
stil traditional pentru turistii străini.
'
- lnfiintarea unor c'ase de modă specializate pe confectii
din tesăturl de cânepă în amestec, speculând ornamentica
tradÎtio
- - ·
'

Prezentare crea\ii din

fibră

nalural[1
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A KENDER AZ ETNOLOG/ATOL AZ OKOLOGIAIG

A csodanoveny
Az ipari celokra termesztett năvenyek kăzul a
kendernek (cannabis saliva) vana /egnagyobb, szinte 100%os felhasznalasi aranya. A kăzănseges kătel e/6allitasat6! a
gepkocsi iparig vagy a kozmetikumok gyarlasaig szamos
fe/hasznalasi terulete van. A kender termeszetbarat năveny.
/gen }6 kărulmenyek kăzătt termeszthet6. Magyarorszag keleti
videken, illetve Romania nyugati reszein }6 termes erhet6 el
(7000-10000 kglhektar), nagy rostteljesitmennyel (3000 kg/
hektar). Termesztese egyszeru, nincs szukseg gyomirlasra,
nem ke/1 kapalni, a năveny elnyomja a gyomnăvenyeket, s a
kăvetkez6 evben mar gabonat /ehet vetni a fe/hasznalt
teruletre. Valamennyi kenderlermek bio- es ăkotermek.

A kendertermekek skalaja
Hollandiaban kizar6/ag epftoipari es jarmuipari ce/okra
hasznaljak a kendert.

!pari kcndcr (cannahis sath·a)
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A nemetek felepftettek egy komoly

rostnăveny

kutat6intezetet a kender vizsgalatara. Ket felhasznalasi
teratetet je/6/tek meg. Az epft6iparban szigetel6anyagokat,
h6- es hangszigete/6 paneleket gyartanak kenderb6/, illet6/eg
tiszta ros tot, amibo/ a manzard lakasok
Ezzel kivalthat6 a

kăztudottan

tămf fesei

keszulnek.

egeszsegre arta/mas, rakot

okoz6 uveg vagy k6gyapot alkalmazasa.
A masik nagy felhasznalasi teratete a jarmuipar. A
/egnagyobb konszernek, mint a Volkswagen, Mercedes, BMW,

az aut6gyartas soran mind nagyobb aranyban kătelesek ujbo/
feldolgozhat6 anyagot hasznalni. A kenderrost

katănleges

technikaval, vekony muanyag reteggel bevonva a gepkocsik
nem kifejezetten statikai celokat szolga/6 reszeinek
gyartasaban alkalmazhat6 A legujabb kutatasok szerint a
kender be fag torni a repat6gepgyartasba is.
A kendert a butorgyartasban is }61 lehet alkalmazni a
konnyusege miatt. Emlftesre melt6ak a Wnemezelt termekek,
mint pi. a hatalmas csarnokokban hasznalt kendersz6nyegek,
amelyeknek anyagszilardsaga sokszorosa a muanyagokenak,
es raadasut ujbo! fetdotgozhat6ak.
Mindenkeppen sz6/nunk ke/1 a kender magjar6/ is,
ame/yben 30-33 % olaj van. A kender magjat is szinte o/yan
sokfele m6don lehet felhasznalni, mint a noveny tăbbi reszet.
Magas taperteke miatt toketetesen alkatmas emberi es allati
fogyasztasra. Rendkfvul kănnyen emeszthet6, ezert kiva/6an
alkalmas emesztesi bantalmak lekuzdesere. Az egyetlen
novenymag, amelyben szinte nincsenek telftett zsfrsavak. A
kendermagok j6/ Wrik az UV-8 sugarakat, ezert ha az
6zonreteg csokken, a sz6ja he/yett a kender lephet e/6
els6dleges proteinforrassa.
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Mivel a kender nem terem eleg magot ahhoz, hogy
olajnăveny legyen,

a kenderolaj eloallitasa nagyon

kăltseges.

Hasznalja azonban a kozmetikaipar, a tusfiJrdo, a szappan, a
kremek, es a mos6por gyartasaban. A kenderolaj alapanyaga
lehet a năvenyi alapu Ozemanyag-adalekoknak, de az olajb61
kival6 festek, lakk es kenoanyag is keszitheto.
Kendermagb61 alkoholt is lehet kesziteni, sokkal
alacsonyabb

kăltsegek

mellett, mint a hagyomanyos

m6dszerekkel.
Angliaban a kenderpozdorjat a versenylovak, a
Benelux Allamokban a kisallatok almozasara hasznaljak, mivel
nyolcszor-tizszer tăbb vizet sziv fel, mint a szalma.
A kender feldolgozasanak meg sok egyeb m6dozata van:
- a kenderszalb61 vasznat, kătelet, szonyeget, satrat,

vitorlaponyvat lehet eloallitani, de felhasznalhat6 meg a
gepkocsi iparban is, mint az Ovegszal termeszetbarat
alternativaja;

.- az elsodleges feldolgozas utani hulladekb61 papir,
preselt tabla es magas kal6riaju f{Jtoanyag nyerheto;
- a kenderlevel gy6gyszerek, teak eloallitasara

hasznalhat6;
Az elmondottakb61 kiderult, hogy răvid es kăzeptavon

a kender megelozi az ăsszes gazdasagi năvenyt a sokoldalu
felhasznalhat6saga tekinteteben.
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A kender termesztese Romaniaban

es

Magyarorszagon
Egy 6si mesterseg

A kender a leg6sibb ipari năveny. A kezdetekt6f fogva
nem taplalkozasi cella/, hanem rostjaert termesztettek. A
k6kori haios halaszat maradvanyai atapjan megallapithato,
hogy a fonalkeszites az egyik tegregebben

uzătt,

maig

fennmaradt foglalkozas.
A romaniai kendertermesztes a neolitikus id6kig
vezethet6 vissza. A Cucuteni es

Gumelniţa

kulturak

leletanyagainak asatasain a maival azonos strukturaju
kendermagokat talaltak a regeszek. Europa legregibb vasznat
is Romaniaban, Sucidava telepulesen (Celei, Olt megye) talaltak.
A korai feudalizmusbol (X-XII. szazad) szarmazo
garvăni

(Jijila

kăzseg,

Tulcea megye) feltarasok igazoljak,

hogy a kendertermesztes hagyomanyos tevekenyseg volt
ezen a videken. Az asatasok soran itt vaszonfoszlanyokat,
vet6magokat, ep kenderszarat, es fonalat talaltak.
A kendertermesztes hagyomanyanak 6si voltat
bizonyitja a nye/veszeti anyag is. Egyes maig is hasznalatos
roman nepi e/nevezesek, mint a

( caier,

pânză,

szăves,

szăsz,

vaszon,

szăv6szek

argea) autohton kifejezesek, mig a fonas,
furcă, fus) szavak

guzsa/y, arso (a toarce, a ,tese,

latin eredetaek.

A feudalizmus koraban a kenderrel bevetett telkeket
holdban vagy kenderkazfakban mertek.
Egy XVI. szazadi feljegyzes szerint a szatmari
birtokon 4 hold kenderfăldăn 16 kazal, vagy 512 keve kender
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termett. A dezsmat kazlakban es vet6magos

vădăr

merlekegysegben kalkulaltak.
Mindezek a k0/ănbăz6 id6szakokb6/ szarmaz6 adatok
azt bizonyitjak, hogy etno/6giai szempontb6/ rendkivat fontos
tevekenyseg volt a kendertermesztes.
Az asszonyok alta/ keszitett ruhadaraboknak es

a hazbe/s6 textiliainak nagy resze kenderb6/ keszult.
Kăvetkezeskeppen,
kenderfălddel

valamennyi

csalad

sajat

rendelkezett.

A magyarok mar a honfoglalas el6tt ismertek a năvenyt
es feldolgozasanak m6djat. Erre utal a
eredettJ magyar neve
bizonyitja a csepu,

(6bolgar-tărăk

szăsz

szavak

năveny bolgar-tărăk

kendir, kenevir) es ezt

tărăk

eredele. A magyaron

kivul csak a tărăk nyelvcsaladban ismert a kender elnevezes.
A honfoglalaskor uj hazajukban a magyarok
feltetelezhet6en szlavok alta/ telepitett kendert talaltak. Ezt
bizonyitja az a kenderb6/ keszult

ăv,

amely a nagykamarasi

honfoglalas-kori sirleletb6/ kerult e/6.
Magyarorszagon a kenderre va/6 legregebbi irasbeli
utalas a XII. szazadb6/ szarmazik. 1198-ban, III. Bela
uralkodasa alatt keletkezett az a latin nyelvu Esztergomi
Vamtarifa okmany, amely a kenderl is emliti olyan arukent,
amely utan a kiralyi kincstarnak vamot kellett fizetni.
A XIII-XV. szazadi jobbagy-szolgaltatasokra
vonatkoz6 iratokb6/, valamint a kereskedelmi feljegyzesekb6/
kiderul, hogy a kendert az Arpadok alatt es a kes6bbi
kăzepkorban

kiterjedten termesztettek.

A kisparaszti gazdasagokban az 1960-as evekig
csaknem minden telepulesen termesztettek kenderl ănel/atasra
zsak, ponyva, istrang, kăt6fek, valamint a haztarlasban, vagy

https://biblioteca-digitala.ro

lakasdiszit6 cella/ hasznalt textiliak (abroszok, tărălkăz6k,
konyharuhak, stb.) es viseleti darabok e/6allitasara. Az ănellat6
termesztesre utalnak a szinte minden telepO/es hataraban
meglev6 "kenderfăld", "kenderes" dul6nevek.

A kender termesztese es feldolgozasa a kozepeuropai paraszti gazdasagokban
A kender feldolgozasa kulănbăz6 egymast kăvet6
mozzanatokb6/ a/16 tevekenyseg volt: talaj e/6keszites, vetes,
szedes, magnyeres, aztatas, tăres, fesules, fonas, a fanal
kif6zese. A munka nagy reszet az asszonyok vegeztek, a
ferfiak csupan a vetes, az aratas es az aztatas alkalmaval
vettek reszt a munkaban.
A kenderfăldet 6sszel szantottak es tragyaztak.
Tavasszal ismet fălszantottak, vagy megkapaltak, hogy a făld
porhany6s /egyen.
A kendert kezzel vetettek, ujhold idejen, aprilist6/ majus
vegeig, amikor a tyukok kotlani kezdtek, hogy ne kapirgaljak
ki a magot. A sz6niva/6t surun, a magnak va/6t gyeren vetettek.
A surun vetett kender eresi ideje juliust6/ augusztus
15-ig, tehat a gabonaaratas vegeig tartott, es mivel nem
termett magot nyari vagy feher kendernek neveztek.
Ezzel szemben a magkender (kăzismert neven 6szivagy zăldkender) kes6bb, szeptemberben erett.
Az aratast akkor kezdtek, amikor a năveny levele
megsargult, erintesre porzott a viragpor, ,,fustă/ni kezdett". A
kendert gyăkerest6/, nyalabonkent huztak ki a făldb6/. Haram
nyalabb6/ egy markot keszitettek. Kenderszallal atkătăttek,
majd ta/para allitva szaritottak.
Amikor kiszaradt, fejszevel levagtak gyăkeret, a 1O
ăsszekătăzott marokb6! a/16 keveket kupba raktak, majd
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aztatni vittek. Az aztatasi szokasok falvankent kulănbăztek.
Egyes helyeken nem tul mely foly6vizben, masutt ku/ăn erre
a celra kialakitott gădărben aztattak.
Aztatas e/6tt az 6szi kendert kimagvaztak. Viragjava/
a nap fete allitva, ta/pan szaritottak, es a szels6 sorokban
termett kenderrel vagy szalmaval letakartak, hogy ne erje es6,
es ne tegyenek benne kart a madarak. Par nap utan a keveket
kibontottak, es a napon megszikkasztottak. A szf nben
sulyokkal kicsepeltek be/6/e a magot. A kender magjait
atrostaltak, a kenderk6r6t pedig aztat6ba vittek.
A năvenyt egy-ket hetig az aztat6ban tartottak,
hogy }61 kilugoz6djek, megpuhuljon, a rostszalak
lelazuljanak, feherre es kănnyen tărhet6ve va/Jon. Miutan
kiszedtek, }61 megmostak, ta/para allftva kitettek a napra
szaradni, majd hazaszallftottak.
A năvenynek az aztatas soran megkorhadt fas
reszekt6I va/6 megtisztitasa, annak tăresevel tărtent. A
kenderszalak pozdorjat6I va/6 megtisztftasanak els6
munkafolyamata az el6tăres. Egy marek kendert a făldăn
sulyko/6val vagy kezze/ harom-negy he/yen megtărtek, majd
kiraztak be/6/e a fas reszeket. A kendertăresre ketfele eszkăzt
hasznaltak, a kemenyfab6I keszitett tăr6t es a ti/6t, melyeket
nehol elnevezesukben is megku/ănbăztettek. A szelesebb
nyflasu, egy vag6eW, f6kent deszkas szerkesztesu fogazott
tăr6vel az eros fas reszeket tavolitottak el, az egyetlen sima
vag6ellel ellatott deszkas szerkezeW, szorosabb nyilasu til6val
pedig a rostok kăzătti pozdorjat. A ku/ănfele min6segu es
vastagsagu szalak szetvalasztasanak, osztalyozasanak
m6dja a gerebenezes, eszkăze a gereben es a kender1esu.
Mindez nyari es 6szi id6szakban tărtent. A
fesu/esnek Szent Andras napjaig veget kellett ernie, mivel

a nephit szerint ezen a napon „a fesu fogait ăssze ke/1
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szorftani, hogy osszeszoruljon a farkas allkapcsa is, nehogy
kart tegyen a j6szagban".
A guzsallyal torten6 fonas a szosz megagyazasaval
kezd6dott. A fejeket kibontottak, szettepdestek, csom6ba
raktak, kup alakura csavartak majd egy szalaggal a guzsaly
rudjara kotottek, hogy
ossze ne gabalyodjon.
A vekonyra sodort
kenderfonalat
a
kendervaszon alapanyag
szovesekor felvet6 es
szalkent
bever6
hasznaltak.
kenderk6cot
A
nelkul
guzsaly
osszesodortak vagy vastag
szalakat fontak bel6le, amit
a durvabb szovesu text!liak
(pi.
zsakok)
felvet6
szalakent hasznaltak.
Kerekes rokka
A fonalat az ors6r61
a moto/la egymasra mer6legesen elhelyezked6 keresztfajara
motollaltak fel, majd paszmaba kotottek. A tonal szapulasa,
feherf tese volt a kenderfeldolgozas soran a legnehezebb
munka, kulonosen azert mert mindig hideg id6ben vegeztek.
A feherftest, puhftast hamuluggal vegeztek, majd a fonalat
hideg vfzzel kimostak es kiterftettek, hogy megfagyjon.
A kovetkez6 muvelet a tonal legombolyftasa volt,
amely gombolyf toval tortent.
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A

vaszon
szăvesere a fonalsikot
vizszintesen tarto, Jabakon
a/16
szăvoszeket
hasznaltak. A hats6
hengerre kătăttek ra a
felveto fonalat ugy, hogy a
nyustig elerjen.
A megszăvendo
vaszon szelesseget ugy
mertek, hogy a szăvest
vegzo asszony a fonalat
alkarjahoz,

kănyăkehez

Sziivtiszck

merte, majd egy piros sza/lal jelălte
meg.
A kăzepso atalfa elott Jevo ket
karra fektetett nyustboton fuggtek a
nyustăk

tartasat szo/ga/6 csigak. A

nyustăkrol Jel6g6

zsin6rokat a lâbit6k
kăzepetol hâtrâbb kătăttek, a lâbit6k
hats6 veget pedig a kăzepso atalfâhoz
răgzitettek. A nyusttart6 elott, a karra
keresztben elhelyezkedo bordahaj
als6 reszebe ekeltek be a
nadszâlakb61 keszult bordat, mely
kulănbăzo meretu, surusegu volt att6/
fuggoen, mi/yen anyag szăvesere
hasznâltak. A finomabb fona/b6/ sz6tt

lfazi keszitcs(i ncpvisclct

,,.,
"'
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vekonyabb vaszonhoz nagyobb mereW, silrilbb fagu borda
hasznalata volt szukseges.
A nyustszemeken es a bordan atf{izătt felveto szalakat
rudra kătăttek, majd az e/s6 hengerhez răgzitettek. A labit6k
Jenyomasaval valtogattak a nyustăket, a labit6hoz kătătt nyust
Jehuz6dott, igy a ketteosztott fonalszalak elvaltak egymast6/.
Az igy elku/ănitett szalak kăzătt keresztben atdobtak a csevet
vete/6 segitsegevel. A labit6 valtasaval, a masik nyust
mozgatasaval a felveto fonalat ellentetes iranyban
kereszteztek, Jezarva ezzel a felvet6 szalat, majd a borda
rautesevel

răgzitettek

a megszott reszt. A folyamatot addig

ismeteltek, mig ke/16 mennyisegil vasznat nyertek. A nyustăk
szamanak emelesevel fokoztak a vaszon alapanyag
mintazasanak lehetoseget, de altalaban negy nyustnel tăbbet
nem a/kalmaztak.

A kender felhaszna/asa a hagyomanyos gazdasagban
A kenderfonal felhasznalasan kivul, a moldvai
romanok hagyomanyos karacsonyi pogacsat keszitettek a fott
es preselt kendermagb6/. Ezt helyenkent „ăkărtejnek", masutt
,,zsulfanak", azaz kendermagnak neveztek.
Szinten kendermagb6/ keszitettek a

băjt

idejen

hasznalt olajat, amellyel bekentek a szarvasmarhakat is a
legyek ellen. A szarvasmarhakkal etettek meg a mag
preselese utan maradt pogacsat, ,,hogy jobb es silrubb legyen
a tejuk".

Az erdelyi falvakban a kender egyes reszeit a nepi
gy6gyaszati eljarasokban alkalmaztak. A Poplaca telepulesen
elok pe/dau/ reumat gy6gyit6, nyugtat6, altat6 hatasu teat
keszitettek a kender levelebol.
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FO/fajas gy6gyitasara alkalmazott gy6gym6d volt, hogy
a fu/Okkel rahajoltak egy izz6 parazzsal kevert kendermaggal
teii labasra. A belfereg ellen kenderpozdorja f6zetet ittak.
A kender etno/6giaja
A romanok kenderrel kapcsolatos magikus eljarasai es
hiedelmei
A roman nephit szerint a kendernek mitikusszimbolikus jelentestartalma van, a romanok magikus er6vel
ruhaztak fel ezt a hagyomanyos tarsadalom szamara fontos
năvenyt.

Ezert ugy tartottak, nagyobb vetek kendert lopni, mint
egy zsak kukoricat, mivel a kendertermesztes lsten
oltalmazasa alatt al/. Az id6sebb generaci6 tagjai szerint „a

kendermuve/6 asszonyok vetkeit megbocsatja az Uristen".
Ez a latasm6d nemcsak egyes fohaszok, szokasok
kialakulasat, hanem a kender feldolgozasaval kapcsolatos
tilalmak betartasat is eredmenyezte. A legregibb id6kt6!
kezdve az asszonyok alta! gyakorolt hagyomanyok celja a
jăv6

evi gazdag kendertermes e/6idezese volt.
A magikus eljarasok videkenkent kulănbăztek. Egyes

helyeken a gazdag termesert, Szent Vasile napjan a
csardaban ittak es mulattak, a „Furca si fusul" (A rokka es az
I

ors6) erotikus Jatekot Jatszottak, mivel a nepi hagyomany
szerint a kendervetes, aratas es a szexualis aktus

kăzătt

szoros kapcsolat van. [gy magyarazhat6 a kender
năvekedesenek

fonas altali magikus serkentese. A roman

nephagyomany szerint a fonast legkes6bb nagycsutărtăkig
be kellett fejezni.
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A nephit szerint a

Joimări,tă

nevu termeszetfefetti

ereju teny megbunteti azokat a lanyokat, akik nagycsutărtăk
utan fonnak. A

năveny năvekedese

idoszakaban fonni

ugyanis olyan, mint a mar meheben gyermeket hordo
asszonyt meggyafazni.
Az erdelyi falvakban tifos volt vizkereszt e/6estejen a
fonalat a felmotollalni, ,,mert gazos lesz a kender".
Annak erdekeben, hogy a madarak ne kaparjak ki az
elvetett magot, februar elsejen, az ugynevezett „madaras
napon", napfelkelte e/6tt, a haz legid6sebb asszonya kukoricat
es buzat sz6rt a madaraknak a kăvetkez6 szavak kisereteben:
,,Nesztek, madarak, ezt egyetek egesz evben".
Mas videkeken, hushagy6 kedden az asszonyok
tancoltak vagy a labukkal dobogtak termekenysegvarazs/6
celzattal.
Motdvaban
harangoztak, hogy
năvekedeset.

husvet vasarnapjan

egesz nap

a harangsz6 serkentse a kender

A vetesi id6szakban szervezett fon6kban a

lanyok magasra ugraltak. Az ana/6gias eljaras celja szinten a
năveny năvekedesenek

serkentese volt.

A vetes id6szakaban az asszonyok megfogtak a
hajukat, hogy a kender szep hosszu es vekony szalu legyen,
mint a n6k haja. Tifos volt leu/ni, nehogy a termes alacsony
maradjon. Beszelni sem volt szabad vetes

kăzben, kulănben

gazos /esz a kender.
A Banatban az asszonyok tojast hetyeztek a magok
kăze,

hogy a kender sarga es puha legyen, mint a tojas

sargaja. A szant6făldăn keresztet vetettek, Szuz Mariahoz,
/stenhez imadkoztak s ahhoz a szenthez, akit epp veteskor
Onnepeltek.
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Egyes

helyeken

junius

24-en

egy

termekenysegvarazs/6 rftus kereteben ,,ferjhez adtak a
kendert". Kara reggel kivonultak a
selyemmel mentek a kendersorok

termofă/dre,

es a

kăzătt,

vajjal,

kăvetkezoket

mondtak: ,,A hatar ăsszes kenderei gyertek, segftsetek az en
kenderemet, mert ferjhez adom". Ezutan a

kenderfăld

sarkaban novo kenderszalat vajjal kentek be. Mas falvakban
ugy tartottak, ezen a napon „se sânzÎienează cânepa'; azaz
termekenysegvarazs/6 celzatu szokast gyakorolnak az
asszonyok. Napkelte elott az asszony tojast es olyan zsfrt vitt
ki a

kenderfăldre,

amelyre e/6z6/eg rao/vastak.

Levetkozătt,

kibontotta a hajat, majd egyik kezeben a zsirral, a masikban

a tojassal haromszor megkerO/te a kendertablat, megkente a
kenderfăld negy sarkaban leva năvenyt, majd a tojast a
kenderfăld kăzepere

hajftva azt remelte, hogy a kenderfonal

sima es feher lesz.
A kender magikus erejeben va/6 hitet bizonyilja az is,
hogy a hagyomany szerint hajdan a /6a/akoskod6 tancosok
(,,călusari"), kulănleges

fajdalomcsillapft6t keszftettek
'
magvaib6/. Mas tajakon szerelmi j6s/6 eljarasokban
szerepelnek a kendermagok. A kendernek apotropikus
funkci6ja is volt, mivel j6/ tilri a vizet, es nehezen indu/
rothadasnak. Ezert a mege/6z6 celzattal varrt pestis es kolera
elleni ing, valamint a halott visszajarasanak megakadalyozasa
celjab6/ keszult halottas ing is kenderbol keszO/t.
Szinten apotropikus funkci6ja van annak, hogy a
kenderfeldolgozas munkafolyamata szerepel bizonyos
nepkălteszeti alkotasokban. A fonalkeszites

munkafolyamatanak

leirasa az arto hatalmak eWzeset szolgalja.
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J6 pe/da erre a magyarorszagi Mehkereken e/6
romanok nyila/16 fajdalom gy6gyitasara alkalmazott
raolvasasa: ,,Nu-l/unde pă Petre arf'nd, I Nu-l/unde grăpÎnd,

I Nu-I/unde ânepa sămănÎnd, I Nu-I/unde cÎnepa cu/egÎnd, I
Nu-I/unde ânepa Încărându-ă, I Nu-I/unde dăscărându-ă, I
Nu-I/unde În apă băgÎndu-ă, I Nu-I/unde dÎn apă scotÎndu-ă,

I Nu-//unde

ânepa-ntinzÎndu-ă,

I Nu-//unde mel~Nnd, I Nu-/
/unde grebănÎnd, I Nu-I/unde fuior făând, I Nu-I/unde forând,
I Nu-I/unde dăpănÎnd, I Nu-I/unde nştknd, I Nu-I/unde ,tăsÎnd,
I Nu-/ /unde pÎnză făând, I Nu-/ /unde pÎnza albind, I Nu-/
/unde

chimeşe

IUÎnd I Petre

dÎn pÎnză curuind, I Nu-I/unde

să trăsară

chimeşe pă

iei

curat, luminat, I Ca Dumnezo cÎnd I-

o dat. /Nimica nu i-o fost, I Nimica sinu-i
fie, I PÎnă-n veacu
,
dă vecie. I DăscÎntecu-i dă la mine I Leacu fie dă la Dumnezo. "

A magyarok kenderrel kapcso/atos magikus
eljarasai es hiedelmei
A kendermag szerepel a rontas gy6gyitasara
alkalmazott raolvasasok egyik elemekent. A magyar nephit
szerint az agyba tett zăld kender eWzi a bolhakat.
A kenderrel kapcsolatos magyar hiedelmek f6kent a
vetessel kapcsolatosak. A veteshez a magot hushagy6
kedden kellett e/6kesziteni. 1/yenkor magasra ugralnak,
hosszu tesztat f6znek, kenderpozdorjat sz6rnak a
kerekvagasba, hogy a kender hosszura

n6jăn.

A magyar nephit szerint a vetesre a pentek a
legalka/masabb nap. Egyes teruleteken punkăsd szombatjat
tartjak a legalkalmasabbnak a vetesre, mert akkor szep kender
no. A XX. szazad elejen meg rostab6/ vetettek a kendert, hogy
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olyan suru legyen, mint a rosta. A meztelenat, sz6talanul vetett
kender }6, hosszu szalu termest haz.
Szokasban volt, hogy a veto a vetes el6tt nehany
kendermagot vett a szajaba, majd a munka befejezese utan
a

făldre

kopott es ezt mondta: ,,Ennyi legyen a madarake!"

A magyar hagyomanyban tifos volt Luca napjan
(december 13-an) fonni, mivel a fanal elszakadasa az efet
fonalanak megszakadasat jelenti. Az osszegubanco/6dott
fanal betegseg Jelenek szamitott.

Magikus eljarasok a sz/ovak nephagyomanyban
A szlovakok karacsony el6estejen, december 24-en
kezdtek kesziteni a makos tesztat, a pi'• iket. A tesztat hosszura
vagtak, hogy ,,}6 hosszu legyen a kender is".
A szlovakok hagyomanyaban is ismert az asszonyok
ritualis celzatu ugralasanak szokasa abb6/ a celb6/, hogy a
kender hosszura n6Jon. Farsang idejen a n6k kulonleges
tancat lejtettek, padokon ugrottak at, vagy a padr6/ a
kemencere ugrottak, mintha revatetben lennenek. A szokas
gyakorlasa soran, a tobbi szerep/6 az obszcen kifejezesekben
b6velked6 kender eneket enekeltek, hogy ezzel serkentsek
a kender novekedeset. A kendertermesztes a szlovakoknal
is osszefuggott a szexualitassal.
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A kender ipari feldolgozasa Romaniaban
A kendertermesztesben a ket vilaghaboru

kăzătti

id6szakban allt be nagy valtozas, amikor ipari celokra kezdtek
termeszteni.
Az uj iparag gazdasagossaga es a nagy nyeresegek
kăvetkezteben

a Făldmuvelesugyi Miniszterium szorgalmazta,

hogy a termeszt6k ne csupan sajat felhasznalasra
foglalkozzanak a

năveny

termesztesevel.

A termeszt6k a megyei Mez6gazdasagi Kamarakt6I
kedvez6 aron igenyelhettek es vasarolhattak kendermagot.

A termes năvelese erdekeben magvakkal es hasznos
ismeretekkel lattak el a termeszt6ket. A kender 6szi veteset
es tavaszi ketszeres boronalasat javasoltak. Azok szamara,
akik fonalkendert es magkendert is termeszteni akartak, azt
ajanlottak, hogy a

kukoricafăldbe,

200-300 feszekbe vessek

a magnak val6 kendert.
Mivel orszagos szinten a kendermag kevesnek
bizonyult, a miniszterium rendelete szerint els6 evben
magvaert kellett vetni a kendert.
A hagyomanyos kezi vetesr6/ lassan attertek a vet6gep
hasznalatara. A magkendert 55-53 cm tavolsagra vetettek,
igy hektaronkent 15-20 kg vet6magra volt szukseg. Ezzel a
m6dszerrel a magtermes megugrott, a kenderk6r6 vekony
lett a vaszon pedig, noha gyengebb min6segu maradt, zsak,
kotel, kot6fek el6allitasara kival6 volt.
A fonalnak va/6 kender termeszteset az aliam
hektaronkent 90-100 kilogramm maggal tamogatta.
A ket vilaghaboru

kozătt

Romaniaban a Carmagnola,

Fleischmann es a hazai Dumbrăveni kenderfajtat termesztettek.
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A Carmagnola magassaga elerte a ket-harom metert.
Augusztus vegen arattak, mivel a roman kenderfajtanal
kes6bb term6 fajta volt. A holdankenti rosttermes az orszag
nyugati videken elerte az 500-800 kilogrammot. Roslja nagyon
j6 min6segu, fanata pedig hosszu, puha es feher volt.
A Fleischmann magyarorszagi eredetu, szinten magas
es j6 termesil kenderfajta. A fanata hosszu, vekony es ellena/16
volt, es korabban lehetett szedni, mint a Carmagnola fajtat.
Az

allamosftasi

folyamat

kăvetkezteben

a

kenderfeldolgoz6 ipar /atvanyosan fej/6d6tt. Az 1988. evben
Romaniaban 359 ezer hektaron, tizenegy evvel kes6bb pedig
mar 439 ezer hektaron termesztettek. Az 1980-as evekben
Roman ia vilagviszonylatban, a Szovjetuni6, Kfna es India utan
a negyedik legnagyobb kendertermeszt6 orszag volt,

megel6zve

Lengyelorszagot,

Magyarorszagot

es

Jugoszfaviat. Az orszag legmegfele/6bb term6f6/djeit a nyugati
videken,

Nagylakon,

Nagyiratoson (Arad megye),

Nagyszentmik/6son, Dettan, Zsombo/yan (Temes megye) es

a bihari Palotan tartottak szamon.
A Folticsenben muk6d6 legnagyobb eur6pai fonoda
kizar6/ag

katfăldi

piacokra termelt.

1990 utan a kendertermesztes sajnalatos m6don
visszaszorult, a kenderipar ăsszeomlott. A kenderfeldolgoz6
ipar

ărdăgi kărbe

kerott: a kendert mar nem vetettek, a

gyaraknak nem volt alapanyaguk, a felvev6 piac is megszunt.
A

kăvetkezmeny

e/6re sejthet6 volt, bezartak az aztat6 es

fonatgyart6 uzemek.
A termetesi kapacitas es a hasznosftas az 1989-2001
kăzătti

id6szakban a k6vetkez6keppen a/akult:A hajdan

muk6d6 36 vallalatb6/ csupan negy-ăt aztat6 maradt fenn,
91
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am ezek is nehezen boldogulnak a piacgazdasag korOlmenyei
kozott. Mindannak ellenere, hogy Romania a vilag egyetlen
olyan orszaga, ahonnan Japan 100 %-os kendert importai,
es aho/ a ruhagyarak felhasznaljak konfekci6 termekeik
gyartasaban a sodrott kenderfonalat.
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A kender ipari feldolgozasa Magyarorszagon
Magyarorszagon a kendertermelest es feldolgozast a
XVIII. szazad vegen a kotelver6ipar jelentette, amit kis cehes
muhelyek kepviseltek. Mindossze haram gyari szinten mukod6
nagyobb muhely volt az orszagban.
A nagyuzemi kendertermesztes a XIX. szazadban indult,
ekkor helyeztek uzembe a nagy kendergyarakat es fonodakat.
A bekescsanadi loszhaton kiWn6 a talaj a kender
termesztesere, ezert itt talalhat6ak a regi kendergyarak. A
kendertermesztes m6djab6I ad6d6an a noveny aratas utan
nem szallithat6 nagyon messzire, ezert a gyarakat is a
kendertermesztes helyszinei melle telepitettek.
Magyarorszagon a XX. szazad els6 feleig a kender
termesztese es feldolgozasa els6sorban textilipari celra
tortent, reszben hagyomanyosan kezi munkaer6vel, reszben
uradalmakban es magankezben leva gyarakban.
Az 1970-es evekt6I volt tapasztalhat6 fej/6des f6leg a
betakaritas terWeten a szovjet kevekot6 arat6gepek es
balaz6k bevezetesevel. A kezi munkaer6 igenye igy is 30-40
6ra maradt hektaronkent.
A hazai kendertermesztes fenykora az 1980-1986os id6szakra tehet6, amikor 6-1 Oezer hektaron termesztettek,

7-9 tlhektar termesatlaggal, kiWn6 min6seggel, els6sorban

az orszag del-keleti reszein.
Ezzel Magyarorszag nemzetkozi e/ismertsegre tett
szert. A termesztes nagyuzemekben tortent, korszerusitett
technol6giaval, a Szegedi Kendertermesztesi Rendszer
(SZKR) szervezesevel. Az el6allitott termekeknek (kotelek,
spargak, ponyvak, zsakok, pozdorjalapok) biztos hazai es
9J
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kulfăldi

(e/s6sorban orosz) piaca volt. A szovjetek evente

mintegy

ătmilli6

meter kevert ponyvat rendeltek

Magyarorszagr6/, ami ăt-hat kendergyarat foglalkoztatott.
Magyarorszagon a magkender term6ter0/ete az 19751980-as evek

kăzepeig

1000-1200 hektar

kăzătt

valtozott

O, 7-1 tlhektar termesatlagokkal, amely rendszerint
meghaladta a hazai vet6magigenyeket, fgy jelent6s
mennyisega vet6magexport valt lehet6ve. 1988-tol kezd6d6en
megindult a mag term6terWetenek fokozatos

csăkkenese,

ami

a rendszervaltas utan drasztikussa valt.

Magyarorszagon a rendszervaltas idejen zsugorodott
ăssze

a kenderipar es termesztes, miutan elmaradtak a

szovjet megrendelesek.
A Szovjetuni6 szethu/lasa utan hazankban es a keleteur6pai orszagokban hirtelen

csăkkent

a kendertermesztes.

Magyarorszagon term6ter0/ete 1991-ben 1000 hektar ala
csokkent es Jelenleg alig vagy egyaltalan nem haladja meg azt.
A 2001-2003 evek kozott a kender szaporft6terulete
100-170 hektar volt O, 3-0, 9 tlhektar termesatlaggal.
Je/enleg Magyarorszagon az Agro-Hemp Kft szervezi

a

kender

termeszteset,

illetve

biztositja

annak

feltetelrendszeret es az alapanyagot a rostipar szamara. A
Kft. a kompolti fajtakon kf vui sajat kenderfajtajat Javasolja a
termel6knek. A tiborszallasi kendert, amely rovid tenyeszideja,
}6 term6kepessegu es rendkfvul a/acsony a narkotikum
tarta/ma. Ez a fajta 2000-ben allami elismerest is kapott.
Magyarorszagon, Kompolton m{Jkodik a GATE
F/eischmann Rudolf Mez6gazdasagi Kutat6intezet, amely
1920 6ta foglalkozik kendernemesitessel. Mellette m{ikodik
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egy Kft. is, amely magkendert termeszt mintegy 200-300
hektaron. A kendermagot kizar6/ag exportra termelik, fokent
Nyugat-Eur6paba es Kanadaba. Mivel ott az 1990-es evekben
fellendott a kendertermesztes es nem voltak sajat fajtaik,
importaltak a J6 minosega magyar magot. A hollandok is
vasaroltak Magyarorszagon vetomagot.
Dr. B6csa Ivan, az MTA tagja ătven eve foglalkozik
Kompolton a kender nemesitesevel. A kutat6professzor
velemenye szerint a magyarok lettek a năveny ujra felfedezoi,
akik alta/ - a hosszu tiltas utan - ujra elterjedt a kender
termesztese Nyugat-Eur6paban. A kompolti kender
szabadalmazott, a vilag egyik legjobb fajtajakent van
nyilvantartva.
Allamilag
elismert
Ausztriaban,
Nemetorszagban, Svajcban, Angliaban es Hollandiaban.
Az evenkent termelt kender mennyiseget az ipar igenyei
hatarozzak meg. Magyarorszagon jelenleg ket kenderfeldolgoz6
uzemel: az E/so Magyar Kenderfon6 Rt. Szegeden es a
Hungarohemp Kenderipari es Logisztikai Rt, Nagylakon.

A kender tiltasa Eur6paban

Olaszorszagban es Nemetorszagban marihuana,
illetve

hasis

(THC)

tarta/ma

miatt

betiltottak

a

kendertermesztest, majd eros terme/oi es 6ko/6giai nyomasra
ujra engedelyeztek.
Olaszorszagban 1999-ben engedelyeztek ujra a
kender termeszteset, pedig a habaru elott a legnagyobb
kendertermeszto orszag volt Nyugat-Eur6paban.
Nemetorszagban 1965-ig termesztettek a kendert,
ezert mozgalom indult a kender legalizalasaert. 1988-ban
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engedelyeztek a kender termeszteset, s ennek hatasara nagy
mennyisegu kenderrostot allitottak e/6, aminek viszont nem
volt felvev6piaca.
Angliaban es a Benelux Allamokban az 1990-es evekt6/
engedelyezett a 0,3% alatti THC tartalmu kenderfajtak
termesztese. 2002-tol ez 0,2 % - ra szigorodott. Ma mar csak
Svedorszagban es Gărăgorszagban tifos a kender termesztese.

A kendertermesztes hatterbe szoritasa es tilalma
Romaniaban a 2000. ev utan
A helyzetet sulyosbitotta a drog terjeszteset es
hasznalatat tilt6 143/2000-es

tărveny,

melynek nyoman

Romaniaban betiltottak a „canabis" termeszteset, igy a torveny
hatalya kiterjedt a „canabis saliva"

năvenyre

is. A tiltas nem

egyedi, a roman torvenyhoz6k va/6szinuleg az amerikai pe/da
szerintjartak el. A tengeren tul mar 1937-ben torvenyen kivul
helyeztek az ipari kender termeszteset, noha a Le vis farmerek
pe/dau/ kendervaszonb6/ keszatnek.
A tiltas abb6/ is ad6dhatott, hogy nem

tărtent

meg a

to,venyben az ipari kender es a drog e/6allitasara alkalmas
kender szetvalasztasa. A torveny m6dositasaig ot evet kellett
varni. A m6dositott

tărvenyben

a tiltas helyett az

ellen6rzătt

termesztes szerepelt, ami lehet6ve tette a kender
termeszteset meghatarozott szerz6desek szerint.
Az „uj kabit6szerr6/" sok va/6tlan allitas Jelent meg a
sajt6ban. Sokan ma sem katănbăztetik meg kendert a cannabist6/,
noha az Eur6pai Uni6 a roman ipari kendert eppen rendkivat
alacsony THC (tetrahidrocanabinol) tarta/ma miatt engedelyezte,
termeszteset SAPARD uni6s a/apokb6/ tamogaljak.
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A gazdalkod6k visszafogottan viszonyulnak a
kendertermeszteshez. Elrettent6 hatassal voltak ugyanis erre az
ellenreklamok, a tevecsatornak hfrmusorai alta/

kăzvetftett

rend6rsegi letart6ztatasok, a kendertablak hat6sagi felszamolasai.

A roman torvenyrendeletek modositasai
A romaniai uzletemberek

kăzăssege

szakmai

es ujsagcikkekben reagalt az ipari kenderre

konferenciakon

vonatkoz6 igazsagtalansagra, kesztetve a roman allamot
teves rendelkezesinek m6dosftasara.
A legfontosabb m6dosftast a 2005. evi 339-es szamu,
a kabfto ha tasu

năvenyek

Jogi formajar6/ sz6/6

es vegyszerek

tărveny

A kabfto ha tasu

forgalmazasanak

megalkotasa jelentette.

năvenyek

termeszteser6/ sz6/6 3-as

szamu fejezet a kăvetkez6 m6dosftasokat tartalmazza:

2. cikkely, 2. bekezdes: ,,A Roman Mez6gazdasagi,
Erdeszeti

es

Videkfejlesztesi Miniszterium, a Megyei

Mez6gazdasagi es Videkfejlesztesi igazgat6sagok alta/ hagyja
Jova az ipari, etkezesi vagy mag e/6allftasi celokra u/tetett,
hat6sagi fetagyelet alatt a/16 anyagot tartalmaz6

năvenyek

termeszteset."
3. bekezdes: ,,A cannabis- es mak magszallft6k csupan
az engedellyel rendelkez6 terme/6ket

kăte/esek

4. bekezdes: ,,Az engedelyezett mak

el/atni."

es

cannabis

termeszt6k kătelessege, hogy csupan a Romaniai Năvenyfajtak

es

Hibridek Hivatalos Kata/6gusaban vagy az Eur6pai

Kăzăsseg

Kata/6gusaban regisztralt magvakat ultessenek."

A t6rvenym6dosftas hatalyon kfvul helyezte az ipari
kender termesztesere vonatkoz6 fila/mat. Az uj tărveny
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osszhangban van a Roman Mez6gazdasagi, Erdeszeti es
Videkfejlesztesi Miniszteriumnak, a len- es kenderszarb6/
e/6allitand6

rostok

e/s6dleges

feldolgozasanak

engedelyezeser6/ sz6/6 2003. evi 1044-es szamu
rendelkezesevel, valamint a mez6gazdasagban nyujtand6
kozvetlen allami tamogatasr6/ sz6/6 2003. evi 1594-es szamu
kormanyhatarozattal.
Ezekhez sorolhat6 meg a 2005. evi 1264-es szamu
rendelet is. Szinten 2005-ben, a 200-as szamu rendelet
alapjan,

a Roman

Mez6gazdasagi,

Erdeszeti es

Videkfejlesztesi Miniszterium j6vahagyja a Romaniai Kender
es Len Termeszt6k es Feldolgoz6k lnterprofesszionalis
Szovetsegenek milkodeset.
Romaniaval ellentetben,

Magyarorszagon a

kendertermesztest sosem tiltottak be, egeszen napjainkig
folyamatosan termesztettek. A rendszervaltas idejen ugyan
visszaszorult a kenderipar es termesztes, de az ut6bbi
evekben uj lendatetet kapott.
A legalis kendertermesztes hat6sagi e/6irasait egy
1996-os kormanyrendelet tartalmazza. A torveny megengedi
a O, 2 % alatti THC-t tartalmaz6 kender termeszteset. A

hat6sagok azonban buntetik O, 02-0, 05% THC tartalmu
vadkender birtoklasat es fogyasztasat.

A projekt
Az Arad Megyei Muzeum es a Bekes Megyei
Muzeumok lgazgat6saga munkatarsai sikeres PHARE CBC
pa/yazatot nyujtottak be A kender az etno/6giat6I az okol6giaig
- Egy novenyi kultura hatarokon ative/6 revitalizaci6s
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programja cimmel. A palyazatban

kăzăs

kutatast, szakmai

megbeszeleseket, bemutat6katjavasoltunk, melyeknek celja
a kender ertekenek es hasznosithat6saganak ujrafelfedezese
kăreben tărten6

es a fiatal generaci6

nepszerusitese volt.

A kiindulasi pontat a falvak emlekanyaganak
felterkepezese, a roman, magyar, szlovak termeszt6k es
feldolgoz6k visszaemlekezesei jelentettek.
telepu/esen

tărtentek

Tăbb

olyan

adatgyujtesek, aho/ nagy multra tekint

vissza a kendertermesztes. A kutatas a romaniai Nagylak,
Sikula, Nagyiratos,

Kărăsbăkeny,

es a magyarorszagi

Csanadapaca, Mehkerek es Letavertes telepu/eseken zajlott.
Azt kivantuk felterkepezni, hogy mely kenderfeldolgozashoz
kapcsol6d6 hagyomanyok maradtak fenn a falusi kăztudatban.
A terepmunka folytatasakent a kender ipari, gyari
feldolgozasat vizsgaltuk, az iparag jelenlegi lehetosegeinek
felmeresere

ăsszpontositva,

a lovrini

kutat6kăzpontban,

a

nagyszentmik/6si, nagyiratosi, nagykarolyi, szegedi
kendergyarakban,
Ken_dertarsasag Rt.

illetoleg

a

temesvari

Roman

szăvădejeben.

A program egyik fontos resze a fiatalok termeszetbarat
ruhazati cikkek iranti erdeklodesenek felkeltese volt.
Ennek celjab6/ ket „ăltăzkădjunk egeszsegesen" cimu
szakmai megbeszelest szervezWnk, melyek kereteben a
hagyomanyok es a jelenlegi kenderfeldolgozas adta
lehetosegeket vizsgaltuk.
A fiatalok

ăsztănzese

erdekeben az aradi

Muveszeti Gimnazium ruhatervez6i osztalyanak vegzosei
szamara megszerveztak a kenderb61 keszult ruhazati
divatcikkek vetelkedojet.
99
https://biblioteca-digitala.ro

es

Harom szakmai megbeszelest szerveztunk a kendera kendertermekek elonyeinek bemutatasara. Aradon a

năveny kii/ănbăzo

reszeinek (mag, gerebenezett kender,

csepu, pozdorja) feldolgozasar6/ szamoltunk be. A masik ket
szakmai megbeszelesre a magyarorszagi Csanadapacan,
il/etve az Arad megyei

Kărăsbăkeny kăzsegben

Nagy hangsulyt fektettunk az amerikai

es

keriilt sor.

nyugat-eur6pai

piacon rendkiviil keresett termeszetbarat termekek
bemutatasara. Kiallitasokat szerveztunk a
szamara Aradon

es Bekescsaban,

nagykăzănseg

a kender hagyomanyos

termeszteserol, valamint a harmadik evezrednek megfele/6,
korszeru,

termeszetbarat

m6dszerekkel

tărteno

feldolgozasar6/. Ennek nepszerusiteset szolgalta az elkesziilt
dokumentumfilm

es web-o/dai.

Kutatcmrnnka Nag.ylakon 1007 khruajahan

J()()
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lnterju a nagyiratosi polgarrnesterrel

Kutat6munka Kiiriisbiikenyben 2007 jimiusaban

JOI
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Hagyomanyos kultura - probalkozasok a passziv
kulturreteg visszaallitasara
Sikula -

Mărioara

Bun, a hagyomanyok orzoje es
atorokitoje

A Borosjen6 szomszedsagaban fekv6 Sikula kăzseg ma
is hires gyănyăru kender alapanyagu nepviseleter6/. Valamikor
minden paraszti gazdasagnak sajat kendertablaja volt, aho/ a
nyari kendert a fonalert, az 6szit a magokert termesztettek.
A telepu/esen a
hagyomanyok atărăkft6je a
72 esztend6s Mărioara Bun,
aki meg napjainkban is
hagyomanyos
m6don,
szăv6szeken keszfti a
nepviseleti darabokat a videk
ăsszes
nepdalenekese
szamara.
A szăves-fonas
ismeretanyagat
edesanyjat6/
tanulta.
Hatvan eves tapasztalata
alta/ a kendermuveles, a
szăves
es hfmzes
szakert6je
lett.
A
Mărioara Bun a SZO\ oszckncl
vissz aemlekezesei bol
kiderul, hogy regen minden
portan akadt vet6mag, nem kel/ett erre penzt kălteni, mert
mindenki sajat maganak terme/te.
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El6bb a nyari kendert vetettek el, ,,a feherebbiket",
majd amikor az megerett, learattak, s a Kărăsbe vittek aztatni.
Az aztat6b61 kiszedtek, megszarftottak,

megtărtek,

kifes{Jltek,

majd telen fonalat fontak bel6le. A legjobb min6segu hosszu
fonalb61 az asszonyok finam vasznat keszftettek.
A sikulai asszonyok a kes6bb ero 6szi kender szalait
is felhasznaltak a szăvesre, annak ellenere, hogy ez nem volt
olyan feher.
A learatott kendert el6bb keresztbe raktak, majd
megszarf tottak. Azutan a sulykol6val kivertek bel6le a
magvakat, megrostaltak

es

zsakokba tettek. Csak a

magnyeres utan vittek le a kenderszarakat a
Mivel ilyenkor mar

huvăsebb

volt az ido

es

Kărăsre

aztatni.

hidegebb volt a

vfz is, a vastag szaru kendert hosszabb ideig aztattak.
A faluban a fonast nem kerekes rokkaval vegeztek.
„ Valami erdei fab61 kesz{Jlt guzsallyal fontunk, de barmilyen

bot megtette". A fonalat fahamuval feherftettek, azutan
alaposan

kiăblitettek,

majd nyaron a napra, telen pedig a

fagyra tettek ki. Szaradas utan felcseveltek
a

es el6keszftettek

szăveshez.

A

szăves

munkafolyamata ma is ugy zajlik mint

ketszaz eve. Megmaradtak a
szăv6szek

szăves

munkafazisai, de a

alkatreszeinek elnevezesei is a munkafolyamat

archaikus voltat igazoljak. Nemzedekr61 nemzedekre
athagyomanyoz6dott az
Sikulan is ket-

eszkăz

es

negy

es a mestersegbeli tudas.
nyastăs

vasznat sz6ttek. A

motfvumokat negy vagy nyolc szalb61 alakftottak ki, piros

es

fekete szf n alkalmazasaval, a helyi hagyomanynak
megfelel6en. Az id6s asszony tărălkăz6in, abroszain mutatta
be ajellegzetes sikulai motfvumokat: "kecskes", "makviragos",
]()J
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'·prescura mintas", ,,zold sza/as", ,,virag- es levei mintas". Ezek
koziJI a „prescura mintas" a legregebbi, maig is ezt tartjak a
Jegszebb motivumnak. A prescura motivum az egyen/6 szaru
kereszt alaku misekenyer alakjat formazza, amelynek
darabjaib6/ vasarnap es nagyobb iJnnepek alkalmaval a
templomban kapnak a hivek.
Szov6szeken kesziJlnek a leped6k is. A kenderb6/
kesziJ/t Jeped6k J6 min6seg{Jek, nem gy{Jr6dnek ossze az
agyban. Ket nyiJstos vaszonb6/ kesziJ/nek, mosas utan egyre
szebbek, puhabbak, feherebbek. ,,Minei gyakrabban mosod,
a kender annal feherebb. Hej, egeszsegesebb vilag volt
annakidejen!"

Nagylak - a kenderhez kotodo szlovak hagyomanyok
A romaniai Nagylak a magyar hatar mellett fekv6
tobbnemzetiseg{J varos, aho/ Jelenleg a szlovak lakossag
alkotja a tobbseget. A vilaghaborut kovet6 uj hatarok
megvonasa kovetkezteben a varos ket reszre szakadt, fgy
mast letezik egy romaniai es egy magyarorszagi Nagylak is.
Ez ut6bbiban Jelenleg egy Gorogorszaggal szerz6desben a/16
kendergyar makodik.
A helyi szlovakok kendertermesztesi szokasainak
kutatasaban Molnar Maria volt a segitsegiJnkre. Minden
csa/adnak volt kenderfoldje. A termes egy reszet szerz6deses
alapon leadtak a helyi gyarnak, a tobbletet haztartasukban
hasznaltak fel. A vetes aprilis 15-e koriJI tortent, az aratas
Julius 15-en kezd6dott, amikor a viragpor mar sargan viritott.
A betakaritast sarl6val vegeztek, a kendert kevekbe raktak. A
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gyarba lovaskocsival
szallitottak, s hosszu
sorban a/las utan a
leadott
kenderert
csereben pamutot
kaptak.

A
sajat
felhasznalasra szant
keveket
szaradni
hagytak a napon,
Jevertek
r6/uk
a
leveleket, majd a
Marosba vittek aztatni.
Nagy melegben az
aztatas egy hetig is

Maria Molnar a kcndcrriil mcsel

eltartott. Aztatas utan
}61 kimostak, hazavittek, otthon kitettek szaradni. A szarakat
kendertăr6vel

(,,trepacka'')

tărtek,

majd ketfele, egy surubb,

MM

Szcdcttcs mintazatu kcndervaszon

tărălkiizo
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es egy ritkabb fagu fesuvel (,,stec'J, fesu/tek ki a szalakat. A
vekonyabb szalakb6/ als6szoknyat (,,pol'i'J es gatyat (,,gatTJ
keszftettek. A vastagabb fonalb6/ zsak es pokr6c (,,pokrovice'J
keszult.
A fonas helyi mesterek alta! keszf tett kerekes rokkaval
tărtent. Voltak szervezett fon6k is, de f6kent otthon, csaladi
kărben fontak. A megfont fonalszalakat felmotollaltak,
paszmaba kătăttek, majd kifeherftettek. Messzel, hamuval
feherftettek, majd puhftas celjab6/ a tragyadombba astak egy
tiszta szalmaval belelt gădărbe. Szalmaval letakartak, nehany
nap mulva kiszedtek, fert6tlenftettek, es csak ezutan
hasznaltak a szăvesre.
Molnar Maria 15-16 eves korat6/ kezdve az 1950-es
evekig font, f6kent magancelra. Megăregedven a szăv6szeket
nem tartotta meg, de a kerekes rokkat es a kenderfesuket
ma is orzi hazanak

padlasan.
A 79 esztend6s
szlovak szarmazasu
Cervena Zsuzsanna az
utols6

asszony

Nagylakon, aki meg sz6.
A finoman sz6tt es
himzett abroszokat es
tărulkăz6ket

meg

napjainkban
is
kenderfonalb6/ keszfti.
Kulănbăz6 bemutat6kon
nepvise/etbe
Ccrvena Zsuzsanna szovcs kozben
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ăltăzve

osztja meg tudasat az erdekeltekkel. F6kent tiszta
kendervaszonb6/, de pamut es vaszon keverekevel is dolgozik.
A sz6tt motivumokon kiviil, himzessel is disziti a
textiliakat. Leginkabb a vilagoskek, piros, r6zsaszin
motivumokat kedveli. Szekrenyenek pa/cai szlovak motivumu
sz6ttesekt6/

roskadoznak.

Zsuzsanna

a

szlovak

hagyomanyok atărăkit6je Nagylakon.
Mehkerek - a kendertermesztes emlekanyaga egy
magyarorszagi roman faluban
Bekes megye szelen, a roman hatar mellett talalhat6
Mehkerek

kăzseg

ma is Magyarorszag egyik

zămeben

romanok alta/ lakott telepiilese. A kendertermesztes
hagyomanyai meg6riztek a roman jellegzetessegeket.
A kutatasok soran kideriilt, hogy a huszadik szazad
elejen a vaszon alapanyaga a kender volt, de kes6bb len
pamut fonalat is hasznaltak az asszonyok a

es

szăveshez.

Rokszin Anna a sziiviiszckncl
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Rokszin Mihalyne az utols6, aki otthonaban ma is
szăv6szeken

dolgozik. Az 6 visszaemlekezesei szerint

hajdanan a falunak sajat

kenderfăldje

volt, az ugynevezett

Kenderes (,,Cânepiste''), amely a telepiiles keleti reszen
'
helyezkedett el.
A marciusi, kezi kendervetes a ferfiak feladata volt.
Csupan nyari kendert vetettek, a magnak va/6 kendert a szels6
sorokban termesztettek.
A Junius-Juliusi betakarftast az asszonyok vegeztek. A
suru kendert kezzel teptek ki, a ritkabbat sarl6val vagtak. Negyăt nyalabb6f kevet kătăttek,

es a haz mellett, a kerftes tăveben

szarftottak, mfg a leve! es a virag lehullott rola. Azutan a faluvegi
aztat6

gădărben

majd megmostak,

l,gropoaie'') egy hetig aztattak, puhftottak,

es lovas szekerrel hazavittek, aho! kupokban

szarftottak. A kendert el6bb labbal, majd kendertăr6vel
ăssze.

tărtek

A rostszalak tovabbi puhitasat celozta a labbal va/6

dărzsăles,

melyet mindig csoportosan vegeztek.

Telen pozdorjaval futăttek. A pozdorja eltavolftasa utan
a kendert gerebeneztek, fesiiltek, majd osztalyoztak. A
finomabb szalu fonalb6f ingeket, ingvallakat,

tăriilkăz6ket,

a

vastagabb6/ /eped6t, gatyat, tiszta kendervaszon inget, a
k6cb6f kătelet, zsakot keszitettek.
A telepiilesen fonasra mind a haram

eszkăzt

hasznaltak: napraforg6szar, ta/pas guzsaly, kerekes rokka. A
rokkat a gyulai vasarban vettek, de a visszaemlekezesek
alapjan Romaniab6f is eljutottak a rokkak a telepiilesre.
A fonas 6sszel
csupan hetf6, szerda

kezd6dătt

es egesz telen at tartott,

es csiitărtăk este fontak,

de

mert a kedd es

pentek estek tilt6 napok voltak a fonasra l,nu erau sări bune'').

\08
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A berelt hazakban szervezett fon6k (,,şezători")
kăltsegeit a falubeli leanyok fizettek. A fon6k legismertebb
he/yszinei a kăvetkezok voltak: Diuri Mîţî,
Ană

a

Mitruţî, nană

Eva a Nicoari,

Pristiţu,

Luca,

nană

Bocoşu, Ţâr/oaie, Crişan,

Rosu stb. Delutan hatkor kezdodtek, s mivel a lanyoknak ejfel
'
e/6tt otthon kellett lenniiJk, tizenegy 6raig tartottak. A lanyok
este nyolcig igyekeztek sokat fonni, mert ekkor megerkeztek
a

legenyek

egy

hegedussel

(,,highiduş"),

hogy

megtancoltassak 6ket. Szokasban volt, hogy a legenyek
el/optak az ors6t, amit cs6kkal lehetett visszavaltani. A fon6ban
kulănbăzo kăzăssegi

Jatekokat Jatszottak a fiatalok: D-a

husarii, 1ntoporatu, O-a pituţa, Uşe-buşe, O-a ţucate/ea, Furatu
si scosu
'
lămpilor,

fusă/or,

O-a

birăii,

O-a fântâna, O-a coriga, Stânsu

O-a ciusda, O-a căpitănie, O-a ghezu,

Boşoarcă,

Pân

focut, stb.
'
A fonas befejezese utan a szalakat felmotollaltak,
kătăttek

es feheritettek. A fanal szapulasa volt a
kenderfeldolgozas soran a legnehezebb munka. A mehkereki

paszmaba

eljaras szerint atul lyukas kadban elhelyeztek a fonalat, lepedot
teritettek ra, a fahamut a Iepe dore sz6rtak, es forr6 vizzel
felăntăttek, tăbbszăr ismetelve

a muveletet. Ezutan kigozăltek,

azaz haram napra a tragyaba astak ket szalmareteg

kăze

helyezve, majd tragyaval beboritottak, hogy a meleg alta/
tovabb puhuljon. A tragyab6/ kiveve a fonalat haromszor hideg

I 0')
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vfzben

ăblftettek,

leforraztak, majd kimostak, kisulykoltak

es

fagyon szarftottak.
Mehkereken meg a XX. szazad els6 feleben is
kendervaszonb6/ kesziiltek a ruhanemuek.
Csanadapaca - Domjan Jozsef, a szoves mestere es
egy magyar falu hagyomanyai
A kizar6/ag magyarok alta/ lakott Csanadapaca ma
Bekes megyeben talalhat6. 1821-ben az egykori Apacapusztara dohanykerteszeket telepftettek. A dohanykerteszet
XIX. szazadi hanyatlasa utan a telepules attert a
ciroktermesztesre. A kăzseget 1908-tol nevezik
Csanadapacanak, amely 1945-ig Csanad-Arad- Toron tal
varmegye resze volt.
A helybeliek f6 foglalkozasa a gabonatermesztes

es

juhtenyesztes volt, de a csaladok kendert is vetettek sajat
hasznalatra. Errol a tevekenysegrol viszont keves emlek maradt
fenn.
Egy-egy hazban
megmaradt meg a magyar
hagyomany szerinti piros-kek
szedettes mintazatu kender
tărulkăz6.

mar

Az utols6 evekben
csak
zsakokat,

vastagabb

ponyvakat,

satorlapokat keszftettek sz6tt
kendervaszonb6/.

A

kenderfeldo/gozas magyar
eszkăzanyaga

kulănbăzik

a

nem
Romania

Piroska 11c11i mc:s01
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nyugati videken hasznalt eszkăzăkt6I. Azokat az eszkăzăket
es textfliakat, amelyeket a lakosokt6I meg ăssze lehetett
gyujteni a he/yi kiallft6hely orzi.

Domjan J6zscl' bcmutatja a sziiv6szck alkatrcszcit

A helybeliek a szăves szakert6Jekent Domjan J6zsefet
nevezik meg. Domjan J6zsef meg ma is keszft
rongypokr6cokat sajat keszftesu fugg6/eges
Oomjan igazi mestere a
alapjan

tăkeletes

szăv6szekr6I.

szăv6szek

labtăr/6ket,

szăv6szeken.

keszftesenek; minta

masolatot kepes keszfteni barmely

Az alta/a keszftett

szăv6szekekr6I

keszult

fenykepek, ujsagcikkek igazoljak mestersegbeli tudasat.
A paraszti gazdasagokban a/talanosan haszna/t
vizszintes szăv6szekekt6I elter6, fiigg6/eges,
alkalmas

eszkăzăkr6I

szăv6szektfpust

sz6nyegszăvesre

van sz6. A szakirodalom ezt a

tartja a legregebbi valtozatnak.

111
https://biblioteca-digitala.ro

Letavertes - Milbik
Katalin, es a
kendervaszon, mint a
himzesek alapanyaga
Letavertes
telepules Nagyleta
Vertes

es

falvak

ăsszevonasanak

eredmenyekent
1970-ben.

Jătt

letre

A falu hajdanan
ortodox val/asu romanok
alta/ is lakott telepu/es volt,
akik kesobb attertek a
gărăg

Kcrckcs rokka cs kcndcrb61
kcsziilt tcxtiliak a t,ijh,izban

katolikus hitre. Noha

a XVIII. szazad els6 feleben meg sok roman nemzetisegu

lakos elt itt, a 2001. nepszamlalasi adatok szerint a 7045 Jelkes
kăzsegben

lakosok

csak harman vallottak magukat romannak. Bar a

tăbbsege

mar nem beszel romanul, nehanyan meg

ertik a nyelvet. A roman hagyomanyokka/ kapcsolatos
emlekanyag is magyar nyelven

6rz6dătt

mega telepulesen.

Az asszimilaci6, a modern vilag okozta vesztesegek ellenere,

a

kăzseg

targyi kulturajanak

tăredekei

meg 6rzik a roman

jellegzetessegeket.
A Bekes megyei muzeu mi szervezet alta/ Letavertesen
megrendezett neprajzi tabor alkalmaval tăbb mint ketszaz roman
targyat, Javareszt sz6tteseket sikerult ăsszegyujteni. Ezeken
Jel/egzetes roman elemek talalhat6ak, mind keszitesm6djukat,
mind diszitesiiket il/et6en. A helybeli asszonyok alta/ sz6tt-himzett
112
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motîvumok kăzul a „prescuriţa" (az egyen/6 szaru kereszt
motîvum) nyilvanva/6an roman sajatossag.
A szăves helyi hagyomanyaihoz tartoznak a
kenderfeldolgozas tradfci6i is. Bar itt mar evek 6ta nem
termesztik ezt a rendkîvul gazdasagos năvenyt, a lakosok
megis e/vezettek minket egy

vălgybe,

aho/ regen a

kenderaztat6 volt. Az aztatni vitt kevek veget kar6kkal
răgzîtettek es sarral (,,chină") fedtek le, majd alaposan
lemostak

es

megszarftottak. Kizar6/ag meleg idoben

Milbik Katalin

do/goztak, mert a szaraz kendert
ăsszezuzni

a

kănnyebben

kendertăr6vel (,,zdrobălău'J.

A letavertesi adatok ketfele
kendertăr6

es

tanuskodnak,
muveletet, a

lehetett

eszkăz,

a fogazott

a szorosabb nyîlasu ti/6 hasznalatar6/
megkulănbăztetve

tărest

("zdrobit'?

a kendermunka ket

es a tilolast ("meliţat).

A kenderfeldolgozasi fofyamat nem ter el /enyegesen
a mar korabban emlftettekt6/.
li 3
https://biblioteca-digitala.ro

A magyarorszagi roman k6zăssegek k6zul kizar6/ag
Letavertesr6/ vannak adataink a kendermunkalatok (tilolas,
gerebenezes, fonas, moto/la/as) berert va/6 elvegzesere. A
telepulesen Erdelyb6/ erkezett asszonyok vallaltak
kenderfeldolgoz6 munkat egynegyed resz kender fizetsegert.
A szekrenyekben meg fellelhet6 abroszok, t6r6/k6z6k,
lepedok igazoljak a kendertermesztes, fonas-sz6ves
tradici6jat a telepu/esen, annak ellenere, hogy ma mar senki
nem tud szoni. A kenderfeldolgozas emlekanyagat a helyi
tajhazban ismerhetik meg az erdek/6d6k.
Letavertesen ismertuk meg Milbik Katalint, aki
hatalmas sajat textilgyujtemennyel buszkelkedhet. A
nyugdijas, egyedul e/6 Milbik Katalin szenvede/ye a himzes,
melyre a kăzsegben e/6 lanyokat is tanitgatja. A helyi
mintakincst6/ e/ter6 motivumokat himez. Erde/yi utazasai
alkalmaval mintakincset e/6szeretettel boviti szekely es
csang6 motivumokkal. Himzeseivel kiallitasokon, teruleti
vetelked6k6n vesz reszt. J6 minoseguk miatt szivesen
hasznalja alapanyagkent a Letavertesen szott, regi
kendervasznakat. A k6zsegb6/ vasarolt regi /epedokre
mintakat himez, abroszokat, falvedoket, t6rulk6z6ket keszit
be/6/uk. lgy Letavertesen, a kenderfe/do/gozas 6si
hagyomanyanak egy resze Milbik Katalin alkot6i
tevekenysege alta/ tovabbra is fennmarad.
Az ut6bbi evekben a letavertesi Muvelodesi Haz
rendszeresen szervez neprajzi kiallitasokat annak erdekeben,
hogy mind a helyiek, mind pedig az idelatogat6k
megismerhessek a telepules multjanak egy-egy szeletet.
2006-ban egy nagyobb kiallitas kereteben eppen a
telepu/esen meg fellelhet6 nepi textiliakb6/ nyilt kiallitas a
Muve/6desi Hazban, Sz6ttesek

es fafaragasok cimmel.
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Korosbokeny- Egy volt polgarmester, egy
szovoasszony es az uto/s6 kotelvero mester

Az a/fă/di es dombvideki kendertermesztes
hagyomanyainak ăsszehasonlftasa celjab6/ Kărăsbăkeny
telepulesen vegeztunk kutatasokat.
Gheorghe Motrea, egykori polgarmester a kăzsegben
fellelhet6 regi targyakb6/ muzeumot alapftott. A kărăsbăkenyi
szarmazasu Motrea szerint hajdanan minden csaladban

A kutat6k Motrca. volt polg[mncstcrrcl

szokas volt fel tancnyi j6 minosegtJ făldbe sajat szuksegletre
kenderl ultetni.
A kărăsbăkenyi lakosok a nyari, vekonyabb kenderl
fonalnyeresre, az oszit magnak termesztettek. Betakaritaskor
a ferfiak gyăkerestol teptek ki a făldbol a năvenyt. A Kărăsben
aztattak, me/eg idoben egy hetig, hidegben valamivel hosszabb
ideig. Az 6szi, vastagabb, rostosabb kenderl hosszabb ideig
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aztattak. A tilolast, fesu/est, a szalak szetva/ogatasat,
osztalyozasat az asszonyok vegeztek. A kendertores nyoman
eltavolitott pozdorja tiJzeloanyagkent szolgalt.
Zs6fi neni az utols6 asszony Korosbokenyben, aki meg
tud szoni. Visszaemlekezeseiben a kender hasznossagat
emelte ki, hangsu/yozva, hogy a noveny minden resze
felhasznalhat6 volt. A legdurvabb fonalat is felhasznaltak,
ponyvat keszftettek be/6/e a lovak szamara.

Sotia Boc szii\·tiasszony

Tizenot eves koraban, 1956-ban kezdett szoni es
fonni. Ekkor a falubeli asszonyok a guzsa/yt hasznaltak
fonasra, de mar kerekes rokkaval is dolgoztak.
Korosbokenyben helybeli mesteremberek keszitettek a
rokkakat. KoziJ/iJk a /egismertebb Pantea Mitru
(ragadvanyneven Ro 9u) he/ybeli fafarag6 mester volt, aki
rokkakat es szovoszekeket is keszitett.
A megfont kenderszalakat az asszonyok felmotollaltak,
paszmaba kotottek, majd hamuval feheritettek, es a felveto
szalakat a szovoszek rudjara kotottek.
11<,
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Regen tisztan kenderfonalbol szottek a textfliakat,
kesobb kender es pamut keverekevel dolgoztak. A felvet6 szal
kender volt, a bever6 szal pedig pamutfonal.

,,Să lnvălea

ln

cânepă

si se bătea ln misir'. Mivel a mocoktol vasarolt
'
felvetobordakat hasznaltak a vaszon szelessege nem haladta
mega 60-70 centimetert.
A szoves nehezseget joi illusztralta Zsofi neni
bemutatoja. A ket, harom vagy negy nyiist hasznalatatol fiigg
a vaszon merete, min6sege. Az erosebb lepedovasznat negy
nyiisttel, a zsakokat fonakjan ket, szinen harom nyiisttel
keszitettek. A vaszon diszitese a szalak szetvalasztasaval,
szedettes mintaval kesziilt. A szomszedos falvaktol elteroen
a korosbokenyi vaszon jellemz6 motivuma a kekeslila
(,,mnerie"), fekete, văros es bordo pamuttal kialakitott
diszitmeny. A zsakok sarga csikjai motivumanak elnevezese:

,, cu gal~tă".
A
vasznat

megszott
a napon

feheritettek ugy, hogy
tobbszor
megnedvesitettek es
megszaritottak.
Majusig

a

vaszon

feheritesenek be kellett
fejezodnie, mivel a
hagyomany szerint, ,,a
fak kiviragzasa utan
mar nem feheredett".
Pctrn Cologca k6telgyart6 mcster

munka
A
viszont ezzel meg nem
117

https://biblioteca-digitala.ro

fejezodătt be.

A kăzsegben elo asszonyok a szott abroszokat,

hfmzessel es vagdalassal dfszftettek.
Kărăsbăkenyben Petru Cologea az utols6,

tărălkăzoket

hagyomanyos

eszkăzăkkel

dolgoz6

kătelvero.

/dos kora

es

betegsegei ellenere Petru Cologea ma is fofytatja
mesterseget. Gyartja a

kătofekeket

es a kăteleket,

ahogyan

azt fiatal koraban megtanulta. A mester mozgasa nehezkes,
eszkăzei kezdetlegesek, elavultak, ennek ellenere ugyesen
keszfti a kătelet. Az a/tala elkeszftett vegtermek olyan, mintha
gyarban, draga gepekkel gyartottak volna. Petru Cologea meg
napjainkig is viszi termekeit, a

kătofekeket

es a

kăteleket

a

pankotai, honctoi, halmagyi heti vasarra, hiszen ahol 16 van,

o portekajara is szukseg van.

ott az

A kender ipari feldolgozasa
A Lovrini Kutatasi es Fej/esztesi Allomas es a
tenyesztett vetomag
A kender ipari feldolgozasa kutatasanak elso allomasa
a Lovrini Kutatasi es Fejlesztesi Allomas volt, aho/ Carmela
Duma

mernăkno

kendernek el.

volt a segftsegunkre, aki szinte csupan a

Mikăzben

a kenderfăldhăz vezetett, munkatarsai

megero/teto tevekenysegerol beszelt, arr6f, mennyi figyelmet
igenyelnek a

năvenyek,

a betakarftas m6dszereirol es

pontossagar61, a fa} tisztasagat vedo gyomirtasr6f, a
megfigyeles, a naptar betartasanak fontossagar6f.
Megszemlelhettak a laborat6rium fefszereleset.
Megtudtuk, hogy egy uni6s palyazat eredmenyekent vegre uj
muszerekre szamfthat a kutat6 allomas. Az igazgat6
118
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tâjekoztatâst tartott a letesitmeny
tărteneter6/,

teljesitmenyeir6/. A

Kender Hâzâban megtekinthetti.ik a
hires Lovrin 110 vet6magot, amely

az egesz kutatâsi, fejlesztesi munka
kăzepponljâban

â/1.

A kutatâsi tevekenysegbe dr.
Valeriu

Tabără

egyetemi tanâr, a

kutat6csoport vezet6je avatott be
benni.inket. ,,A kenderfeldolgozâs
fo/yamata a Lovrini Kutatâsi

es

Fejlesztesi Allomâson kezd6dik, aho/
rost

es

vet6mag

e/6âllitâsra

j6vâhagyott kendert termeli.ink, s aho/
jobb termestJ, az olajiparnak is
megfe/e/6 uj magkender fajok

A lovrini kiserleti
kcndcriiltctvcny

letesitesevel kiserletezi.ink.
Az 1946-ban alapitott te/ep celja az volt, hogy
kutatâsokat vegezzen a România nyugati reszen termesztett
gabonanemtJekkel

es

ipari felhasznâlâsu

năvenyekkel

kapcsolatosan. A ki.ilănbăz6 fajtâk vizsgâlatâval elkezd6dtek
a nemesitesi kutatâsok.

Amikor 1965-ben România Mez6gazdasâgi Kutat6
lntezete kikiserletezte a Fibramulta 151 elnevezestJ,
hitelesitett, ketlaki kenderfajtât, a Lovrin Târsasâg meg csak
egyi.ittmtJkăd6

partnerkent szerepelt.

A mâsodik fajtât, a Lovrin 110-et mar a Târsasâg
âllitotta e/6 a bulgâriai Silistra populâci6 egyedi sze/ekci6jâva/.
A Lovrin 11 Okenderfajta 90-11 Okglhektar szârtermest,
27-30%-os rosttartalmat es 900-1200 kglhektâr magtermest
I I 'J
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biztosft. A szalhozam 53-57, 1 %-os, a

tăresszilardsag

25, 7-

39,6 kmf, hajlekonysaga 28,2-37,6 mm, fonalfinomsaga 33,8
Nm. A kenderrost min6sege kivalo.
A Romania nyugati reszen es Oel-Erdelyben termesztett
Lovrin 110, ketlaki kenderfajta magas hozamu, rezistens năveny,
joi birja az alacsony h6mersekletetes a szarazsagot. 1981-ben
szabadalmaztak, es az Europai Unio is elfogadta alacsony, 0,2

% alatti tetrahidrocanabinol tarta/ma miatt.
A kenderfajtat Rodica Paraschivoiu es Valeriu

Tabără

kutatok kfserleteztek ki.
Jo tulajdonsagai ellenere, sa ki.ilfăldi es belfăldi piacon
vaio rendkfvi.ili fogadtatasa dacara, jelenleg csupan nehany
szaz hektarnyi teri.ileten termesztenek Lovrin 110-es kendert.
Mivel engedelyezett termesztesi ideje lejart, a balazsfalvi
laboratoriumban 2005ben az /ST/S egisze alatt
ujra kezdtek a faj THV
ellen6rzesi-folyamatat,
amely 2007-ben mar
harmadik evehez ert. Az
eredmenyek szerint a
Lovrin 110 THC tarta/ma
nem haladja meg az
Europai

Unio

alta!

jovahagyott O, 2%-ot.

A
mi n6segfejlesztesi
laboratoriumban a
kenderrel foglalkozo
A kutat6{11lomas laborat6riuma

kutatocsoport prof. dr.
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Valeriu

Tabără

es drd. ing. Carmela Duma vezetesevel 2006-

ban elnyert egy palyazatot olyan kenderfajtak tamogatasara,
amelyeknek tetrahidrocanabinol tarta/ma O, 2 % alatti, vagyis

az Eur6pai Uni6 alta! elfogadott hatarerteku.
Az uj, az ISTIS alta/ tesztelt ketlaki fajoknak, a Lovrin
200, Lovrin 201 es Lovrin 202 fajtaknak 25 % a nyers rost
tarta/ma es 35 % a technikai rost tarta/ma, azaz mar jobb
mint a Lovrin 110-es, fgy minden esely megvan a
szabadalmaztatasukra.
A Lovrini Kutatasi es Fejlesztesi Allomason 2007-ben
tiz hektar vizsgalati- es verseny magkendert es rostkendert
termesztettek a nemesftesre szant fajok tesztelese erdekeben,
s azert, hogy a magas (30 %-ot meghalad6) rost- es
magtartalmu szarak e/6allftasi lehet6seget tanulmanyozzak.
Egyidejuleg a

szant6făldăn kO/ănfele

kendertermesztesi

m6dszerekkel kfserleteznek, amelyek hangsulyozzak ennek

a rendkfvOI ertekes

năvenynek

a lehet6segeit".
***

Valamennyien a szabadalmaztatast varjuk, hiszen
szaporftas celjab6/ csak hitelesftes utan Juthat el a kendermag

a termeszt6hăz. Vannak magangazda/kod6k vagy vallalkoz6k,
akik magjaert, vannak, akik rostjaert keresik a
Valamennyien

szerz6deses

alapon

năvenyt.

termesztik,

s

betakarftaskor a feldolgoz6knak adjak at.
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Carin Rt. Nagyiratos - egy vesztett csata

Nagyiratos, a magyar hataron fekv6, j6
kăzseg,

term6făld0

hosszu ideig rendkivul gazdag kendertermeseert volt

kăzismert az

orszag nyugati reszen. A Bocsanski Lasz/6 zsid6

uzletember alta/ 1930-ban alapitott helyi kendergyarat 1948ban allamositottak.
Az evek soran az orszag egyik legfontosabb gyara
lett. Az alapanyagot Nagyiratosr6I, a

kărnyez6

Tornyar6I es

Kisiratosr6I szerezte be. Evente mintegy 600 hektar făldet
vetettek Szucsavar6I vasarolt maggal. A nyari kendert csak
ipari celb6I termesztettek. A keveket osztalyozva vasarolta
fel a gyar.
1989 e/6tt a Carin Rt. Nagyiratosi gyar evente
negyezer tonna rostot termelt. A munkasok szolgalati lakast
kaptak es etkezde is rendelkezesukre allt. Silvia Robu, az
egyik volt alkalmazott visszaemlekezesei szerint a fanal es
kenderszăsz

balazasahoz ket fut6szalagr6I kerult le az

a/apanyag.
Az aztatast

kulănleges

aztat6kban vegeztek. A nagy

mennyisegO kendert daruval mozgattak, s a nehez
munkakărulmenyek

miatt a reszlegen csak ferfiak dolgoztak.

Amikor a viz hideg volt, a kendert ket h6napig is a
medenceben aztattak.
1978-ban termalviz forrast astak a

kăzsegben.

A

meg, igy az aztatasi

medenceket melegvizzel

tăltăttek

folyamat harom-negy napra

csăkkent.

Az aztatott kendert a mez6re vittek, borus id6ben neha
ket-harom hetig ta/pan szaritottak, majd 6riasi taro/6kban
he/yeztek el. A tărest orosz gepekkel vegeztek.
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Mivel a gyar a Bukaresti Len-, Kender- es Pamuttrăszt
fennhat6saga alatt mukădătt, a bafazott fonalat es k6cfonalat
exportra kellett leadnia. A nagyiratosi termekeket
Oroszorszagba, az NDK-ba, s olykor a hazai feldolgoz6
uzemekbe vittek.
1995-ben haromszaz alkalmazott haram muszakban
dolgozott a nagyiratosi uzemben, mivel a termeles ejjel-nappal
folyt.
A gyar 1997-es privatizaci6Jat sikeresnek mondtak a
hat6sagok. A reszvenyek 94,4 %-nak felvasarlasat

kăvet6en

a nemet Tren Hane ceg lett a vallalat f6reszvenyese. Matthias
Schillo es Anton Holles tulajdonosok 1998-ban a
kăvetkez6keppen nyilatkoztak: ,, Oriiliink, hogy ratalaltunk a

vilag /eg/obb vallalatara es)6 iizletet k6thettiink ' . Elmondasuk
szerint fejlesztesre szantak a gyarat, s keszek voltak meg
akkor 350 ezer nemet markat Javitasaba, korszerusitesebe,
szant6făldjei năvelesere

es betakaritasi m6dszerenek

modernizalasaba befektetni.
Az 1999. evben a nagyiratosi Carin Rt. rendelkezett

az orszag tegnagyobb kenderultetvenyevel .
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A 2000. evben, amikor meg mindig az 1975-ben gyartott
orosz gepeket hasznalta, a nagyiratosi gyar a kovetkez6
potencialis fonaltermes aranyokra szamitott:
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A 2000. evben a Carin Rt. tovabbra is az orszag
legnagyobb kenderultetvenyese maradt:
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A 2002. evben, abb6I az 1200 hektarb6I amit orszagos
szinten kenderrel t1/tettek be, mintegy 900 hektarnyit a
nagyiratosi Carin Rt. vasarolt fel. A Romaniaban el6allitott 850
tonna kenderrostb6I igy 650 tonnanyit Arad megyeben
dolgoztak fel.
A

val/alat

utoljara

2003-ban

szerepelt

a

kenderfeldolgoz6k kozott. Akkor Arad megyeben meg 760
hektaron
125 alkalmazottat
kenderm{ivelesben.

foglalkoztattak

a

Az eredmenyek dacara, s annak el/enere, hogy az
uzem folkert1/t az allami tamogatasra, befektetesre jogosult
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A gyar csarnoka napjainkban

gyarakjegyzekere, a hirtelen menedzser va/tas, a ceg eladasa

es az uj nemet-roman befektet6 iizletpolitikaja (megszabadulni
a raktaron leva arut6/ es nem folytatni a terme/est) 6riasi
ad6ssag felhalmozasahoz vezetett. Az AVAS, a roman allami
gazdasagi szervek

dăntese

a/apjan a vallalatot ad6ssagai

behajtasa erdekeben arveresre bocsatottak.

Raktarban felcjtctt kcndcrfonal
12(,
https://biblioteca-digitala.ro

A gyar irant egyedul a varjasi Crimatex aru es
teherszallitasi kft. mutatott erdek/6dest. A gyar atvete/e utan

a gepek egy reszet a nagylaki m{Jhely vasarolta meg, a tăbbit
6cskavaskent adtak el.
Ma a hajdan Romania kendertermesenek 75 %-at
biztosit6 vallalatb6/, mely hozamanak 80%-at Magyarorszagra

es Jugoszlaviaba exporta/ta, nem maradt mas, mint volt
csarnokainak fa/ai es 6riasi szarit6teriilete. A nagyiratosi
kenderert folytatott harcot vegleg elveszitettek.

Az clhagyatott regi szarito tcrillct
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Nagylak - egy megmaradt val/alat

A nagylaki kendergyarat az 1930-as evekben
alapftotta a Ciobanu csalad. Kesobb, 1977-ben indftottak be
a nagyiratosi val/alat muhelyekent mukădo uj uzemet, amit
az ut tufo/da/an epftettek fel.
A gyartasi folyamatr6f Molnar Mariato/ (sz.: Tergulica)
kaptunk tajekoztatast, aki
1968-t6f 1990-ig a nagylaki
gyar alkalmazottja volt.
Tizenhat evig dolgozott a
gyarban, porban es hidegben,
unnepnapokon, vasarnap,es
ha
szukseges
volt,
karacsonykor is. Meg a teii
hidegben is gyalog }art
munkaba. A gyarban haram
milszakban dolgoztak: 7-tol
15 6raig, 15-tol 22 6raig, 22tol reggel 7 6raig. A reszleg
ătven tona/batat es nyolcvan
kenderk6cbalat termelt.
Molnar
Maria
lanyaval, Mariaval lakik egy
hazban.
Ot
1977-ben
i\ nagylaki gy{1r egyik nyugdijasa
alkalmaztak a gyarban, s
miutan a gyar csodbe ment, se hol sem sikerult elhelyezkednie.
Ezert mar evek 6ta munkanelkuli, s meg allami tamogatasra
sem jogosult.
A gyartasi folyamatot a ket asszony elbeszelesebol
ismertuk meg.
A kendert az aztat6ban puhftottak. Ez egy
olyan csatorna volt, amelybe a Marosb6f szivattyuztak
a vizet. A nehez munkakărulmenyek miatt itt csak ferfiak
dolgozhattak.
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Azaztatott
kendert szaradni,
majd a feldolgoz6
reszlegbe vittek. ltt
tăbb

asszony is

dolgozott.

A

munkafolyamat
els6

resze

a

kenderszar
tărese

volt, amit

gepekkel
vegeztek.

A

kăvetkez6

munkafazis

a

turbinaval tărten6
Egy lllllllkanclktili dolgoz6

fesules

volt,

melynek nyoman a kenderszal szep lett. A kender min6seget61
f0gg6en a fanal feher, zăld vagy fekete lett. A munkasok
szortiroztak es balaztak a fonalat. A masik reszlegben tărtent
a kenderk6c kirazasa, tisztitasa es balazasa.
A nagylaki gyar is privatizalasra kerult. A Livius Câmpan
Kft. egy ideig meg kival6an miikădătt, felvasarolta a nagyiratosi
Ozem gepeit is. Hozamat szinte kivetel nelkul Magyarorszagon
es Jugoszlaviaban ertekesitette. A magas el6allitasi arak viszont
egyre tăbb gondot okoztak, a val/alat lassan elveszitette regi
Ogyfeleit. Annak ellenere, hogy raktarai arut61 roskadoztak, a
gyartasi folyamatot ideiglenesen leallitottak. Jelenleg egy uj
befektet6t61 varjak a termeles ujrainditasat.

12'}
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Nagyszentmik/6s - harom gyarbol semmi sem maradt

es Kenderfeldolgoz6 Ozem
Kender- es Pamuttrăszt

A nagyszentmikl6si Len-

1989-ig a Bukaresti Len-,
fennhat6saga alatt allt. A val/alat, a nagyiratosi gyarhoz

hasonl6an elWnt Romania gazdasagi terkeperol.
A hetvenes evekben megnyflt nagyszentmikl6si tJzem
nem volt hosszu eleW. 1973-ban az orszag legnagyobb, kt1/făldi
technol6giaval t1zemel6 kenderpozdorja lap gyarakent mukădătt.
1975-ben megnyitotta kapuit az orszag nyugati reszenek
legnagyobb kenderfon6 gyara

es aztat6ja,

amelynek fanal-

es

rostfeldolgoz6 reszlegein mintegy nyolcszazan dolgoztak.
Az t1zem szamara 18 ezer hektaron termesztettek a
kendert. A magot Moldvab6I, Botosani-b6I szereztek be. A
'
gepek kapacitasa evi 3400 tonna termek volt.
A komplexum 1985-1990 kăzătt nagy aruvalasztekot,
prese/t lemezeket, vasznakat, zsakokat, kenderrostot kfnalt
kt1/făldi

es belfăldi uzlettarsainak.
1990 utan az uzem hanyatlasnak indult. A făldmuvelok

a gabonatermesztesre tertek at, lemondtak a kenderrol, mivel
a

năveny

termesztese nem Wnt gazdasagosnak. Ez

lancreakci6t valtott ki: mivel a gyarak alapanyaghiannyal
kuszkădtek,

az alacsony termeles miatt tul kăltsegesse valt a

gepek uzemeltetese.
A hajdani hfrnevnek ezert mara szinte hfrmond6ja sem
maradt. A privatizaci6 itt is a kendergyar csodjetjelentette. Az
uzemre 1997-ben kertJlt lakat, regi felszerelesen 6cskavaskent
adtak tul. A szomoru tărtenetet Staica Mihai mernăktol, az
esemenyek egyik szemtanujat6I ismerhettuk meg, aki
ănmaganak is bizonygalja, hogy a jelenlegi kărulmenyek kăzătt

a kenderipar nem nyereseges. Ennek alatamasztasara ket okot
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Jelol meg, a zavaros Jogi keretet, amely nem kulonbozteti meg
a fonalkendert a drog e/6allftasara alkalmas novenyt6/, valamint
azt, hogy a terme/ok e/veszftettek a kender iranti
erdek/6desuket. Vajon fgy van-e?

Carpic Rt. Nagykaroly - ,,apro lepesek a tulelesert"
A nagykarolyi kendergyar azon kevesek koze tartozik,
amelyek atveszeltek

az 1989 6ta folyamatosan csokken6

termeles alta/ kivaltott krfzist

es a 2000. evi 143-as torvenyt,

amely a kendert a kabft6szer tartalmu novenyek koze soro/ta.
A 2005. evi privatizaci6t kovet6en Rodica Maxi, a
Kender-

es

Lengyart6 Egyesu/et Cri?ana tersegi elnoke, a

romaniai Textilnoveny Gyart6 es Feldolgoz6 Tanacs tagja vette
at a val/alat vezeteset.
A gyar uj piacpolitikaja a tule/es. Noha telkei egy reszet
a reszvenyesek felsz6/ftasara ertekesftette,

az egyetlen olyan

A nagykarolyi ,\ztat6

uzem az orszag nyugati, kendertermesztesre /egmegfele/6bb
reszen, amelyik talpon tudott maradni.
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https://biblioteca-digitala.ro

2007-ben Nagykaroly mellett 40 hektarnyi ten]fetet
vetettek be kenderrel. A nagykarolyi S.C. Carpic S.A. tovabbra
is vallalkozik a kender termesztesere es feldolgozasara, mivel
a templomi fresk6k festesere alkalmas kenderszăvet

es csepiJ

gyartasaval foglalkozik.
Rodica Maxi asszony minden orszag kenderhelyzetet
j6f ismeri. Meggy6z6dese, hogy valtozatos felhasznalasi

Tcnm:lcsi csamok

lehet6segei miatt a

năveny

egyszer ismet rendkiviJI keresett

lesz. Tisztaban van a termesztesi gondokkal: a gepesitest
siJrg6sen meg kell oldani, a vizben va/6 aztatas rendkiviJI
kăltseges.

Megoldasokat keres. Nemetorszagban pe/dau/

harmataztatast vegeznek, azonban ott csupan a gepkocsi
iparban felhasznalt

răvid

szalakat gyartjak.

A Carpic Rt. erdekelt egy 5 orszagra, 5 tarsasagra
kiterjed6 Eur6pai Uni6s projektben, amelyben resz vesz az
Aradi Aurel Vlaicu es a Jaszvasari Egyetem is. Nagykarolyban
tesztelik majd az uj eljarassal, enzimekkel tărten6 aztatasi
m6dot. Az aztatas ezzel az eljarassal egy nap alatt tărtenik,
kiva/6 fonalmin6seget eredmenyezve. A kender enzimekkel
,,
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va/6 aztatasat Dr. Cecilia Sârghie projekt-menedzser
tanulmanyozza. Az uj m6dszer 6riasi kăltsegmegtakarftast
jelenthet az ipari feldolgozasban. A Carpic Rt.-nek tehat
minden lehetosege megvan a valsag tulelesere.
A szegedi kendergyar - hagyomany

es korszer{isftes

A magyarorszagi kis cehes muhelyek
melyet a Zentan e/6

kăzătt

kătelmesternek,

volt egy,

a szegedi

Kenderfon6gyar a/apit6janak, Bakay Nandornak a dedapja
vezetett. Annak fia, Bakay Janos Gyărgy 1801-ben szerezte
meg mesterlevelet, majd csaladjaval Szegedre

kăltăzve

folytatta apja iparat. Bakay Janos Gyărgy, a gyara/apft6
Nandor edesapja szakkepzett iparos, kăztiszteletben a/16
ember volt.
Bakay Nandor, 17 eves koraban,

kătelver6-szegedi

bizonyitvannyal kil/fă/di vandorutra indult, ahonnan hat ev
mulva magas muszaki es i.izletpolitikai tapasztalattal tert
vissza. 1859-ben mesterlevelet kapott. Tudasat csak apja
hala/a utan tudta igazan kamatoztatni, amikor

ărăksegkent

atvette a csod szelen a/16 muhelyt. J6 i.izletpolitika
i.izemfejlesztes

kăvetkezteben

fellendi.ilt.
Magyarorszagon

es

Bakay Nandor val/alata

eloszăr Bakay

Nandor bovitette ki a

kenderb6/ iparszeruen gyartott termekek sorat. A
zsinegen tulmenoen hevederek, tom/ok,

kătelen

ki.ilănfele

es

muszaki

celokat szolga/6 kendervasznak gyartasat is megkezdte.
1873-ban Bakay Nandor letrehozott egy mechanikus
kătelgyarat,

es
hanem a hadsereg es a

amelynek termekeivel nemcsak a

Szeged szi.iksegleteit elegftette ki,

kărnyek
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k{Jffăldi

megrendelok szamara is szallftott. 1877-ben 6riasi

beruhazassal letrehozta az akkori legmodernebb gepi
nagy{)zemet, amelynek energia sz{Jksegleteit gozgeppel
allftotta e/6. A g6zer6re berendezett (Jzemben angol
feldolgoz6gepeket allftott be, es mintegy 100-120 munkast
foglalkoztatott.
Bakay Nandor gyaranak tovabbi fejlodeset gatoltak
az arviz, a tuzvesz, a varosrendezesi kisajatitasok es egyeb
katasztr6fak, de megis eletben tudta tartani azt ugy, hogy
1886. aprilis 5.-en - igen magas alaptokevel- megalakult az
E/s6 Magyar Kenderfon6gyar Rt. A hazai rossz alapanyagb6f
nem tudtak dolgozni, az importb6f beszerzett kender pedig
elvitte az (Jzfeti haszonjelent6s reszet. Emiatt 1890. december
30-an az RT felszamolta es atadta vagyonat a december 29. en megalakult es jogfolytonossaggal

mukăd6

Szegedi

Kenderfon6gyar Rt-nek.
mukădătt

es az e!s6
(Jzfetevet nagyon kedvez6en zarta, ezert hatarozat sz{Jfetett a
A vallalat ekkor mar 300 f6vel

gyar b6vitesere vonatkoz6an, ami vegat meghiusult az 1892es nagy tuzvesz miatt, amely szinte megsemmisitette a gyarat.
K{Jfănfele

allami

kăzvetlen

tamogatasokkal az ujjaepftes azonnal

es

kăzvetett

elkezd6dătt,

de csak

az 1893. ev masodik feleben indulhatott mega teljes termeles.
A nyersanyag tovabbra is gondot okozott. Mivel a hazai
kisparaszti gazdasagban termelt kender min6sege silany volt,

az import pedig igen draga, kendertermelesre alkalmas
ter{Jfeteket bereltek. igy alakultak ki a Szegedi Kenderfon6gyar
Rt. telepei, mint pe/dau/ a Komadiban leva gyar is, amely 1897.
majus 12.-en kezdhette meg tevekenyseget.
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A Komadi Kenderkikeszit6 telep megfelelt az akkori
korszeru technikai

kăvetelmenyeknek.

munkast, kenderaztatasra

es

A gyarreszleg 53 f6

szaritasra pedig a Banatb6I

idetelepitett 12 csaladot foglalkoztatott. Az itt el6al!itott kender es
k6c tovabbi feldolgozasra a val/alat szegedi fon6gyaraba keriilt.
Ett6I az id6szakt6I kezdve a Szegedi Kenderfon6gyar
Rt.-t az els6 vilaghaboruig zavarmentes fej/6des jellemezte.
Ezt a fejl6dest csak a habaru el6tti tultermelesi valsag
nehezitette. Ebben az id6szakban mar a gyar termekeinek
mintegy 30 szazalekat sikeriilt kiilfăldăn ertekesiteni. A habaru
utani id6kben a Szegedi Kenderfon6gyar Rt. jelent6s
kendertermesztesre hasznalt

făldteriileteit

elvesztette

es

nehez helyzetbe keriilt. De gondot okozott az is, hogy a
kikeszit6 iizemi felszerelesek idegen kezekbe keriiltek. Ezek
ellenere az 1920-as evek vegere a tP,rmeles mintegy 50 %-a
mar kiilfăldi megrendelesre keszii!t.
A szegedi gyar a masodik vilaghaborut jelent6sebb karok
nelkiil atveszelte. A masodik vilaghaborut

kăvet6en

nem volt

rostanyag, igy a gyar 1947-ben kapacitasanak csak egy reszet
tudta kihasznalni, majd 1948-ban sor keriilt az al/amositasra. Az
a!lamositas utan a gyar termelese folyamatosan

năvekedett,

s

Magyarorszag els6 kendergyara lett. Az 1960-as evekben keriilt
sor a gyar teljes rekonstrukci6jara, berendezeseinek teljes
modemizalasara. Beolvadt ugyan a Kenderfon6

es Szăv6ipari

Vallalatba, de a kenderrost feldolgozasnak tovabbra is
meghataroz6ja maradt. Az 1970-es evekben

tăbbszări

atszervezessel, uj fejlesztesi iranyzatok bevezetesevel, haram
rostkikeszit6 telep csatlakozasaval folytat6dott a gyar zavartalan,
egyenletes termelese.
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A rendszervaltast

kăvet6

igenyekhez igazodva, mind a

a gyar az uj piaci
mind a kO/făldi piacokon

id6szakt6/

belfăldi,

A kendcrfonal fcldolgozasa

meghataroz6 helyet foglal el.

Megtărtent az

MSZ-EN /SO 9001

min6segbiztositasi rendszer bevezetese, amely biztositja, hogy

a gyar termekeinek min6segi szinvonala megfe/e/jen a

Gyarbclso
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legmagasabb kăvetelmenyeknek. Vasar/6i kăre kiterjed szinte
az egesz vilagra, ahogyan azt dr. Varga Ferenc, a gyar
menedzser igazgat6ja sz6be/i tajekoztat6jab6I megtudtuk.
A 130 eves multra visszatekint6 mai val/alat, a
Kenderfon6 es Zsineggyart6 KFT, Kăzep-Eur6pa /egnagyobb
kenderfeldolgoz6 iizeme, amely kenderzsinegek,

kătelek

es

fonalak sze/es valasztekat kinalja vilagszerte. A kiva/6
min6segu termekeik, mint a kătăz6-, răgzft6 anyagok,
kărnyezetbarat,

termeszetes alapanyag felhasznalasava/

kesziilnek a mez6gazdasag, kezmuipar, husipar, butorgyartas
es egyeb felhaszna/6k szamara.
Temesvari Firi-Vigonia Rt.

Az 1992-ben 50 alkalmazottat foglalkoztat6 Temesvari
Textiliizemet privatiza/as utan RI-FI Filatura Vigonie Kft. neven
jegyezte be a Kereskedelmi Kamara. A hajdani temesvari
textiliizemb6/ jătt letre az S. C. Firivigonia S.A. maganvallalat,
a

kăvetkez6

termelesi tevekenyseggel: egy gyapjufonal

gyart6, ten-, kender- es gyapju fe/do/goz6 iizem, amely
ruhazati termekeket, ved6ruhakat, haziipari termekeket,
valamint egy

szăv6iizem

es egy

kăt6iizem,

amely a val/alat

alta/ gyartott fonalb6/ gy6gyaszati celu, nedvsziv6 vattat gyart.
A 120 alkalmazottat foglalkoztat6 val/alat menedzsere Silviu
Ionescu

mernăk.

A kinalatb6/ ket arucikk figyelemre melt6: a ten-kenderpamutfonal, es az ebb6/ kesziilt textifiak.
2003-ban meg jelentektelen osszegert tudtak arusitani
a lenb6/, kender es pamut keverekeb6/ kesziilt ăko/6giai

ruhazati termekeiket. 2007-ben a gyapjufonal gyartasa volt a
,..,
I _)/
https://biblioteca-digitala.ro

A Firi-Vigonia Fonoda klszcn:\csc

Sih-ian Ionescu. a vallalat mcncdzscrc

f6 profil, de a termeszetes kenderfonal iranti erdekl6des
tovabbra is megmaradt. A bemutat6 uzletben meg mindig
vannak Liuba (kender es pamut keverekebol keszult) vasznak.
A val/alat vezetese az

ăkol6giai szăvetek

ujrainditasa erdekeben megrende/esekre var.
l >8
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gyartasanak

A Roman Kender Rt.
Leontina Prodan asszonnya/, a Konnyiiipari
Szakszervezeti F6deraci6 (FEPAIUS) alelnokevel, a Roman
Kender Rt. vezerigazgat6javal Temesvaron vettiik fel a
kapcsolatot Az 1999-ben alapitott val/alat celja a kender
feldolgozasanak ujraelesztese volt.
Roman
A
Kender Rt. a Lovrini
K u ta t6a//omass al
egyuttmiikodve
nagyszabasu
palyazatot dolgozott ki a
kender termesztesenek
es feldolgozasanak
rekonstrukci6jaert. A
projektet az ENSZ
g a z d a s a g i
bizottsaganak 2003. evi
genfi konferenciajan a
,.Nemzeti adottsagok"
kateg6riaban dijaztak.
Leontina Prodan
Leontina Prodan a kcndcrriil beszcl
szakertokent vett
reszt a termeloket sujt6 buntetojogi perekben, a rendori
buntetesek idoszakaban, a kender megbelyegzesenek
idejen.
A terme/ok, feldolgoz6k es potencialis felvasar/6k
talalkozasa erdekeben, a Roman Kender Rt. a Lovrini
Kutat6allomassal egyuttmiikodve 2002-ben megszervezte a
„Kender Napjat", amelynek kereteben targyalasokkal, szakmai
megbeszelesekkel egybekotott arubemutat6kat is rendeztek.
I JlJ
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Szinten a Kutat6allomason rendeztek be a Kender
Hazat, aho! a

kulfăldiek

a

năvenyfeldolgozas

es a kenderb6/ keszu/6

eszkăzeit

hagyomanyos

valamennyi vegtermeket

megszemlelhetik.
A

Roman

Kender Rt. egyik celja a
kenderb6/
ruhazati

keszu/6
cikkek

rehabilitalasa. Leontina
Prodan

szerint

a

termeszetbarat
anyagb6/

keszult

ruhadarabok visszaverik

az ultraibolya sugarakat,
ezert sajnalatos lenne
kiiktatni

6ket

a

kănnyuiparb6/.

Figyelemfelke/t6
celzattal,

harom

kof/ekci6val jelent mega

Tcnneszctes alapanyagb61
kesziilt divatruh,izat

pia con: ,,hagyomanyok es iranyvonalak",
Kulănfele

,,ăko

termeszet", ,, vagy".

hazai es ku/făldi bemutat6kra kivitelezte a Ro-Mania,

Etno, Ho-ra es K 1 zenekarok ruhazatat. S ezzel Prodan asszony
lelkesedese meg nem ert veget. A mi projektanket is teljes
odaadassal tamogatta, hogy igy is bizonyitsa a kender iranti
szeretetet. De nem 6 volt az egyeduli. Kutatasaink, terepmunkank
sokakban uj remenyt keltett. Szamtalan olyan emberrel
talalkoztunk, aki va/6ban hisz a kender adta lehet6segekben

es

masokat is kesz err6/ meggy6zni. Ezek egyike a fiatal,
huszonnegy esztend6s temesvari uzletember, informatikus Dan
1--1()
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Iliescu, aki kesz marketing tervet kidolgozni a roman
kendertermesztes erdekeben.
Egy uto/s6 felsz6/alas a kenderert

Az Europai Unio tagorszagaiban az utobbi tiz evben
lendult fel a kender termesztese. Figyelemre melto teny, hogy
az Europai Bizottsag 2000 ev vegen javaslatot tett arra, hogy
az ipari kender termeszteset a jov6ben bizonyos merteku

tamogatasban reszesftsek. Ma a kendertermesztes f6kent az
alabbi EU- tagallamokban osszpontosul: Franciaorszag
(54%), Nemetorszag (11 %), Egyesult Kiralysag (9 %),
Lengyelorszag (6%), O/aszorszag (6%), Spanyoiorszag (4%),
Lengyelorszag 4 %, Magyarorszag 3%, a Cseh Koztarsasag
pedig 2 %.
2005-tol kezd6d6en,

a jogi szabalyozasok

megoldodasa utan Romaniaban a kenderrel bevetett
foldterulet 2115 hektarra, azaz a 2004 evi terulet hetszeresere
n6tt. Az Europai Uniova/ vaio targyalasok eredmenyekent az
Unio val/alta evente 1OOO ton na ten- es kenderrost
finanszfrozasat.
Romania

a

jov6ben

Europa

legnagyobb

kendertermeszt6 es exportato orszaga lehetne, ku/onos
tekintettel arra, hogy az itt termesztett novenyek adjak az
europai fajtak kozul a /eghosszabb es legjobb min6segu
rostokat.
A 2002. evt6/ a Roman Fbldmuvelesugyi, Erdeszeti
es Videkfejlesztesi Miniszterium tamogatasban reszesfti a
kendertermeszt6ket a magok vasarlasakor es a noveny
betakarftasakor.
1-11
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Magyarorszagon A făldmuvelesugyi es videkfejlesztesi
miniszter 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete az Eur6pai
Mez6gazdasagi Garancia Alapb6/ finanszirozott egyseges
teruletalapu tamogatas (SAPS) 2007. evi igenybevetelevel
kapcsolatos egyes kerdesekr6/ sz6/va a

kăvetkez6keppen

rendelkezik a kendertermesztes tamogatasar6!.
Kender hasznositas vonatkozasaban a tamogatas
igenybevetelere az alabbi feltetelek eseten van mod:
a) barmely cella/ termesztett kender termesztese eseten
a mez6gazdasagi terme/6 az e rendelet mellekleteben

meghatarozott fajtakat termeszt, il/etve a termelt kender
tetrahidrokannabinol (a tovabbiakban: THC) tarta/ma nem
haladja meg a O, 2%-ot,
b) barmely cella/ termesztett kender termesztese eseten
a vet6magcimkeket a 796/2004/EK bizottsagi rendelet 13. cikk
(1) bekezdeseben foglaltak szerint kell a kerelemhez csatolni,
c) a rostcelra termesztett kender eseten a 24512001/
EK, valamint a 1673/2000/EK rendeletekben foglaltaknak
megfele/6 j6vahagyassal rendelkez6 els6dleges feldolgoz6val
kătătt,

ezen rendeletek alta/ e/6irt tartalmu szerz6dest a

kerelemmel egyutt, vagy legkes6bb 2007. szeptember 15-ig
kell az MVH-hoz benyujtani.

Sikerek
A kender univerzalis
kănnyen

kărnyezetbarat

nyersanyag,

/ebom/6 nyersanyagforras. A videkfejlesztes egyik

lehet6sege, ugyanis a kendertermesztes innovaci6Ja utan
szamos uj kis- es
nelkulăzhetetlen

kăzepvallalkozas

alapanyagga.

1--12
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szamara va/hat

Nagyszalontan 2007-ben vegre megnyflt Romania
els6 magfeldolgoz6 iizeme, amelynek kapacitasa evi 1OOO
tonna mag. A CANAH lnternational Kft. 1, 7 milli6 eur6
magant6ket fektetett az iizembe, de egy SAPARD Eur6pai
Uni6s palyazat kereteben j6vahagytak a befektetes

ătven

szazalekanak visszaterfte set. A kendermag alkalmazhat6 az
elelmezesben. A feldolgozott magb6I hideg sajtolassal olajat
gyartanak.
Az ut6bbi evekben jătt /etre a kolozsvari Ecolution ceg,
amelynek tevekenysegi

es pamutb6I gyartott,
cikkek gyartasa es

kăre

a teljes mertekben kenderb6I

es

ruhazati

ăsszes

termek

vegyszermentes textiliak
forgalmazasa. Az

Romaniaban kesziil. Eszak-Amerikaba, Del-Amerikaba, az
Eur6pai Uni6ba, Ausztraliaba

es Japanba exportaljak.

Magyarorszagon 2001-ben indult el a Szechenyi
Nemzeti Kutatasi Program a piackepes,

kărnyezetbarat

kender termekek el6allftasara. Ezert a program vegere
varhat6an ismet 5 ezer hektarra fog

năvekedni

a kender

vetesteriilete. Az ehhez sziikseges vet6mag teriilet 300-500
hektar.
Tovabbi lehetosegek

1. A fogyaszt6k, gondolkodasm6djanak megvaltoztatasa
annak erdekeben, hogy fe/ismerjek a kendertermekek j6
tu/ajdonsagait, il/et6/eg ujra divatba

jăjjenek

a termeszetes

anyagokb6I kesziilt ruhadarabok. Ez alta/ vissza /ehetne
h6dftani a

be/făldi

pia cot.

2. A fonalfeldolgoz6-

es

textilipar Romania

es

Magyarorszag jel/egzetessege /ehetne.
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3. O/yan falusi muhelyek letrehozasara kertJ/hetne sor,
aho/ a

kulfăldiek

szamara bemutathat6va valhatna a

hagyomanyos sz6ttesek keszitesi m6dja.
4. A ket orszag hagyomanyos motivumainak
felhasznalasaval kenderb6/ keszult ruhadarabok
bemutatasara szakosodott divathazak letrehozasa.
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