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BEVEZETÉS 

Diplomamunkám témája A szövés-fonás hagyománya és a vele kapcsolatos 

szakszókincs Császlócon. Választásom azért esett erre a témakörre, mert érdekel-

nek a népi hagyományok, a régi világ értékei, dédanyáink mindennapi életének 

ránk maradt kincsei. A szövés-fonás mindmáig a legelterjedtebb háziipari foglala-

tosság, ezért érdekesnek találtam összegyűjteni, rendszerezni a szövés-fonás ha-

gyományával kapcsolatos , de már feledőben lévő szavakat, műveleteket.                                           

A kutatás célja, hogy minél több információt gyűjtsek össze a választott té-

mával kapcsolatban. Az általam feldolgozott szakirodalomból pedig igyekszem el-

sajátítani mindazt az ismeretet, aminek birtokában az összegyűjtött anyagot a meg-

felelő szempontok szerint elemezhetem. A gyűjtés és a kutatómunka eredménye 

tovább gazdagítja a Kárpátalja sok településén eddig összegyűjtött óriási néprajzi 

anyag tárházát.                                                                              

       A téma aktualitása. Vidékünkön is kihalófélben vannak a népi mesterségek, 

ezért tartottam fontosnak foglalkozni velük. Fontosnak találom a szövés kultúrájá-

nak a fiatalabb generációval való megismertetését, hiszen a mai gyermekek lesznek 

ezeknek a hagyományoknak a továbbvivői, őrzői. A témaválasztás azért is kézen-

fekvő volt számomra, mivel Kárpátalja, minden modernizáció és technikai térnye-

rés ellenére hű ápolója a régi értékeknek. Szerencsére az itt élő emberek nem csak 

könyvekből és televízióból értesülnek a helyi néphagyományokról: itt még él a 

szőttes művészete, a táncház mozgalomnak köszönhetően újjáéled a néptánc, a fa-

faragás és az ünnepek hagyományos megtartása.  A községben, ahol születtem és 

ifjú koromat töltöttem, lassan kihal az a nemzedék, amely még látta, hogyan ter-

mesztik a kendert, részt vett annak feldolgozásában, háziszőtteseket készített. 

Ugyanis régen a lányok és asszonyok  a  hosszú téli estéket kézimunkázással töl-

tötték.    A mai nemzedék már nem ebben a kultúrában növekedik. Legfeljebb csak 

népművészeti szakkörökön, vagy még  esetleg az iskolai munkaórán tanult, vagy 

tanulhatott meg hímezni.   

A kérdéssel kapcsolatos nagy mennyiségű szakirodalom   feldolgozása mel-

lett a szülőfalumban élő idősebb emberektől kértem   segítséget,   általuk   bepil-
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lantást  nyerhettem a  pokrócszövés  folyamatába is.  Köztudott, hogy nálunk  még  

ma is ápolják ezeket a hagyományokat, számos házban találkozhatunk szőttesek-

kel, pokrócokkal.                                                                                         

 Manapság  egyre  többen  tartják  fontosnak a hagyományok ápolását. És ez 

nagyon jó.   A mondás is úgy tartja, akinek van múltja, jövője is van. 

 

                                       

 

A kutatópont bemutatása 

 

Császlóc magyar település, de manapság 

már ukrán/ruszin nemzetiségűek is élnek a köz-

ségben.  Ungvártól 13 km-re fekszik, községi 

tanácsa helyben van, több irányból is nagyon 

jól megközelíthető. Fényes Elek Magyarország 

geográphiai szótárában említést tesz 

Császlócról, amely Ungvárhoz délre terül el 

[14,  201. o. ].    

A falu alapításának pontos ideje homályba veszett. A krónikákban 1263-ban 

fordul elő először a település neve. A korabeli feljegyzések szerint anyaegyháza 

már a XIV. században működött, Árpádkorabeli templomát védősánccal vették kö-

rül. 

Honfoglaláskor a falu határában több, szlávok által alapított település létezett, 

mint Orosztelek és Galagó. Ezek a legrégibb dűlőnevek. Az ekkortájt vidékünkön 

élő fehér horvátok délre vonultak el a magyar honfoglalóktól. Az itt maradt lakos-

ság oláh lehetett, amire a területünkön található honfoglalás idejéből származó 

helynevek utalnak. A lakosság fő foglalatossága az állattartás, ezen belül a sertés-

tenyésztés volt. Csíkvári Antal Ungvár és Ung vármegye című könyvében azt írja, 

hogy Császlóc Szerednye vár tartozéka 1338-tól, mikor Pálóczi Péternél van zá-

logban, 1338-ban pedig ideiglenesen a Dobó-családnál [11, 58. o. ]. A XV. század 
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végén Literáti János, Ráskay András, Majthényi Magda, Perényi-család és a Pozs-

gayak részjószágai. 1546-ban a várral együtt királyi adományból Ruszkai Dobó Fe-

renc, István és Domonkos nyerték örök jogon, mindkét nembeli örökléssel. Így ta-

láljuk 1543-ban 1550., 1552 és 1555. években a vár tarozékai között Dobó Ferenc 

urasága mellett 3, illetve 4 portás helységként szerepel, 1556-ban pedig testvére, 

Dobó István tulajdona 5 1/2 porta nagyságban 

[11, 58. o.]. 1567-ben felvett kincstári adójegy-

zékben Chaszlotz falu Dobó Istváné, 4 jobbágy-

család 1/2-es portákon élt. 1720-ban 11 jobbágy, 

1 zsellér az állandó népessége, ezek közül 5 

magyar, 7 rutén.  

1547-ben a templomot protestáns hittérítők 

foglalták el, a betolakodók lerombolták a védő-

falat és a monostort is. A falut 1668-ban Petrovay János kapta örökbe. Utóda, 

Petrovay Antal Ung vármegye követeként vett részt az 1774-es országgyűlésen. 

Ugyanebben az évben gróf Eszterházy Károly elrendelte a templom újjáépítését, 

amit 1795-re fejeztek be. 1802 és 1805 között Petrovay József kastélyt építtetett 

Császlócon, amely még ma is áll.  

 

  

A háborúba elhúrcolak emlékére a KMKSZ 

császlóci alapszervezete, a falu közössége 

2002-ben emlékművet állított. A római kato-

likus templom kertjében található az az em-

lékmű, amely az ártatlanul elhurcolt embe-

reknek állíttatott. Az emlékműn olvashatók 

azok nevei, akik sosem tértek visza a sztálini 

lágerekből [melléklet 1,2]. 

A háború után megkezdődött a kolhozosítás, Császlócot közigazgatásilag ösz-

szevonták a szomszédos Kereknyével. Ez az összevonás 2003-ig tartott, akkor a 

https://www.karpatinfo.net/cimkek/romai-katolikus-templom-0
https://www.karpatinfo.net/cimkek/romai-katolikus-templom-0
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereknye
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lakosság népszavazással döntötte el, hogy különválik Kereknyétől.  A sok ember-

nek munkát adó Tavasz Gazdaságközi Üvegház Szövetkezet 1973-1974-ben épült. 

Farmergazdaságok a 90-es évek elején alakultak a helyi gazdák kezdeményezésére, 

felosztva a földeket 5-15 ha-os részekre. Nagy részük rendelkezik a földművelés-

hez szükséges gépparkkal.                                                         

 Az 1980-as évek elejétől a járásban folyó meliorációs munkálatok következ-

tében elapadt a kutakból a víz. A központi vízvezeték megépítéséig              (1985-

ig) lajtos kocsival szállították az ivóvizet a falu lakosainak és közintézményeinek. 

A falu lakóházaiba a vezetékes gázt az 1990-es évek közepére vezették be. 

A szovjet éra évtizedeiben a helybéliek a kereknyei földművesekkel együtt 

megalakított közös gazdaságban tevékenykedtek. Az Ungvár vonzáskörzetéhez tar-

tozó településről már ezekben az időkben is sokan eljártak a megyei székvárosba 

dolgozni. Jelenleg mintegy 180 munkást foglalkoztat a Császlóc közelében felépí-

tett hatalmas (gáz) kompresszorállomás. A közeli Nasztunya tejüzemnek mintegy 

félszáz alkalmazottja van. Ezenkívül malom, sertéstelep működik a község terüle-

tén ezek is számos munkaalkalmat kínálnak a helybélieknek. 

A császlóci gazdák egy része nem várta meg, hogy feloszlassák a kolhozt, él-

ve a törvényadta lehetőségekkel, már húsz-húszonöt évvel ezelőtt farmergazdasá-

gokat hoztak létre. Jelenleg 18 farmer működik a császlóci határban. Van akinek 

csupán három hektár szántó jutott de akad közöttük olyan is aki – a bérelt szántók-

kal együtt 100 hektárt művel. 

Az itteni őstermelők többsége gabonaféléket termeszt, jószágot tart. A 

tejfelesleget a helybéli gazdaasszonyok az ungvári piacon értékesítik, illetve lead-

ják a közeli tejüzemnek. 

Egyre többen foglalkoznak fóliás zöldségtermesztéssel, néhány itteni család 

virágkertészetet hozott létre. A helybéliek többsége a nyári hétvégeken a nagy- 

gejőci téglagyár mellett elterülő víztározót választja pihenőhelyül, ahol fürödni és 

horgászni egyaránt lehet. A közeli erdőkben tett hosszú séták és kirándulások szin-

tén a helyiek kedvelt programjaik közé tartoznak. 
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A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújították a császló-

ci óvodát is, amelyet Grezsa István kormánybiztos  ünnepélyesen adott át Orosz 

Ildikóval a KMPSZ elnökével egyetemben. A községben nem működött elemi is-

kola, a gyerekek kénytelenek voltak a szomszéd községbe utazni, hogy iskolába 

járhassanak. 2012-ben oktatási-nevelési komplexummá minősítették az intézményt, 

így jelenleg 52 gyerekkel 3 magyar nyelvű óvodai csoport működik, az elemi oszt-

ályokban 12 diák tanul. 2009-ben, 12 gyerekkel egy vegyes korosztályú csoporttal 

indult a magyar óvoda a régi kórház felújított épületében. [melléklet 5,6].                                                            

Bár az utóbbi években megfigyelhető, hogy egyre több ukrán nemzetiségű 

család települ községünkbe, ennek ellenére a magyar lakosság híven ápolja 

nemzeti hagyományait. 

 

 

Rendezvényeink 

Dobó-nap hagyományőrző fesztivál: Az egykori Do-

bó-birtokon, az egri vár védőjének emléket állító feszti-

vált  első alkalommal 2014. augusztusában volt megrendez-

ve. A Dóbó-nap azt szolgálta, hogy e jelentős történelmi sze-

mélyiség közelebb kerüljön mindannyiunkhoz, hogy Kárpát-

alja minden egykori vármegyéjében hagyományőrző progra-

mokat valósítson meg, hogy összehozza a maroknyi magyar-

ságot, s helyi népzenei csoportoknak biztosítson fellépési lehetőséget.  

Rendszeresen megszerveznek olyan hagyományőrző eseményeket, mint az 

anyák-napi szereplések, szüreti bálok, falunapok és batyus bálok, valamint gaszt-

ronómiai fesztivált és nemzetközi majálist is szerveznek, ahova a szomszédos or-

szágokból is érkeznek vendégek [melléklet 3,4]. 

 

 

 

Az adatközlők 
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Adatközlőimet közvetlen környezetemből válogattam össze : szomszédok, ro-

konok, barátok,  alkotják ezt a kört. Édesanyám    tanácsára  felkerestem a 

"hozzáértő" asszonyokat. Természetesen ezektől az asszonyoktól kaptam isme-

retanyagom legnagyobb részét. Ez azért van, mert máig is szinte csak ők a művelői 

ezeknek a hagyományoknak. 

Munkám során nem ütköztem akadályba, mindenki kézséges és segítőkész 

volt.  Minden adatközlő hozzájárult a személyes adatainak közléséhez.                                                                                                                                                              

 

Az adatközlők táblázata 

 Név Életkor Foglalkozás Végzettség Vallás 

1. Földes     János-

né 

82 év nyugdíjas 7 osztály római     ka-

tolikus 

2.  Mitrovics Ber-

nát 

81 év nyugdíjas, 

farmer -gazda 

7 osztály római 

katolikus 

3.  Saláta               

Tiborné 

82 év nyugdíjas 7 osztály római 

katolikus 

4.  Mitrovics Ist-

ván 

75 év farmer -gazda 11 osztály 

középfokú 

római 

 katolikus 

5.  Saláta Tibor 82 év nyugdíjas 7 osztály római 

katolikus 

6. Roják               

Józsefné 

80 év nyugdíjas 7 osztály római 

katolikus 

7. Varga Elvira 88 év nyugdíjas 7 osztály római 

katolikus 

8. Bodnár  Zoltán-

né  

82 év nyugdíjas 7 osztály római 

katolikus 
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A dolgozat felépítéséről 

A dolgozat 3 fejezetből és azok alfejezeteiből áll. 

Az első nagyobb fejezetben bemutatom  az  általam vizsgált szakirodalmat, 

majd rátérek a gyűjtött anyag vizsgálatára. 

Először leírom a vizsgált művelet folyamatát, majd osztályozom a vele kap-

csolatos szakszavakat. 

A gyűjtött szavakat témák szerint rendszereztem abc-rendbe, szócikkes 

formában  mutatom be. Egy-egy szócikk felépítése a következő: első helyen 

mindig a gyűjtött elem áll (a szakszó), ezt követi a grammatikai szerelés, hogy 

milyen ragok járulhatnak hozzá, milyen formában fordulhat elő. Aztán következik, 

hogy milyen szófajú az adott szó. Majd azt követi egy magyarázat, amelyben 

ismertetem a szó jelentését. Az utolsó lépés pedig egy példamondat, mely 

szemlélteti az adott szó használatát. 

A szakszavak értelmezésénél, történeténél szakkönyvekből vett információt is 

használok. Itt az elfogadott rövidítéseket alkalmazom.  

TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára / szerk. Benkő Loránd. – 

Bp.: Akadémiai Kiadó, 1967-1976., 1-5. köt. 

MNL = Magyar néprajzi lexikon / főszerk. Ortutay Gyula. – Bp. : Akadémiai 

Kiadó, 1977–1982., 1-5. köt. 

Ezt követően levonom a szükséges következtetéseket. A dolgozatot a felhasz-

nált szakirodalom jegyzéke és az ukrán nyelvű szakirodalom zárja. 

A munkámhoz csatoltam egy mellékletet, ahol illusztrácókat mutatok be az 

általam gyűjtött anyagból. Itt kaptak helyet az általam készített fényképek a falu-

ban fellelt szőttesekről, hímzésekről, illetve az egyes mintákat mutatom be színes 

fényképeken. Továbbá a szövéssel kapcsolatos eszközök felépítésének ábráit is ide 

rendeztem. 
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1. A TÉMÁVAL KAPCSOLATOS  SZAKIRODALOM                          

FELDOLGOZÁSA 

Dolgozatom anyagainak rendezésénél nagy hasznát vettem Móricz Kálmán 

Nagydobrony  című könyvének, melyben  részletes leírást ad a környékünk ken-

dermunkáiról és az ezt követő fonásról, szövésről. Külön fejezetet szentelve a té-

mának könyvében.  

Újvári Zoltán Gömör néprajza című művében leírja, hogy a magyarságnál a 

szövés-fonás foglalatossága az egyik legősibb műveltségi réteghez tartozik. A 

szakszavakból következtethetünk arra, hogy őseinknek a honfoglalás előtt ismerni-

ük kellett a vászonneműt, hiszen a  fon, sző igénket egészen a finnugor érintkezés 

koráig visszakövethetjük. A fon szó uráli eredete bizonyítottnak tekinthető, a sző (s 

ennek ősmagyar kori származéka a sövény) finnugor származású. A  szösz  talán  

egyeztethető  a zűrjén megfelelőkkel.  A  fonás eredetileg  a  vesszőnek  szálke-

resztezés  útján való alakítását  jelentette.  Érdekes tény az, amelyet Zelnik József 

Kaskötés kosárfonás című munkájában olvastam arról, hogy a fonás évezredekkel 

ezelőtt karók, botok, fák közeinek betöltését jelentette. Néhány madár is így fonja 

fészkét kész ágakra [48, 18.o.].       

A  növényi  anyagok  felhasználása   ruházkodás  céljára  feltételezi  a  szövés  

és fonás technikájának ismeretét. Jegyzi meg Bodrogi Tibor Mesterségek, társa-

dalmak  születése  című  könyvében.  Viszonylag  kevés  olyan növényi  anyag  

van,    mely   szövésre    használható,   az óvilágban  a len, a kender, a csalán és a 

gyapot,  az  újvilágban az agave és a sisal rostja.                                                                                         

A szövés előfeltétele az állati szőr vagy a növényi rost hosszú fonallá történő egye-

sítése. Egyik egyszerű módja a combon tenyérrel történő sodrás. Fejlettebb mód-

szere a fonás. A fonáshoz használt  orsó rendszerint fából készült botocska, korong 

alakú súllyal. A szálak fonallá való egyesítését az  orsó forgása segíti elő. A fonás 

mind az óvilágban, mind az újvilágban ismeretes, bár technikai részletekben eltér-

nek egymástól. Igen fejlett volt a permi indiánok fonástechnikája: itt a gyapot- és 

gyapjúszálakat egyesítették finom fonallá. Az óvilágban a  szövőszéknek valame-
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lyik egyszerű- álló vagy fekvő- formáját Melanézia, Ausztrália és Afrika egyes vi-

dékeinek kivételével jóformán mindenütt megtaláljuk, a  nyüstös-hajós-lábitós 

megoldásig azonban csak az európai és egyes ázsiai parasztkultúrák jutottak el [7, 

446.o.]. 

A szövés a finnugor korban a haj fonat készítésére utalt. Ezeknek a szavaknak 

a jelentése hamar társult a természetes rostnövények feldolgozásával. 

Hogy pontos képet kapjunk a szövés-fonásról, először is tisztáznunk kell a fo-

galmakat. A szakirodalmak többféleképpen határozzák meg a szövés-fonás fogal-

mát.   

Ortutay Gyula szerkesztésében, a Magyar Néprajzi Lexikon  részletes  leírást 

ad a népi szőttesekről és a szövés folyamatáról. A szövőszék felépítéséről és a szö-

vés folyamatáról sok mindent megtudhattam ebből, a munkám készítése folyamán. 

Így ír a szövésről: „ szövés: két, egymásra merőleges szálrendszernek egy mecha-

nizmus, a →szövőszék útján való összekapcsolása, a szálak egyenkénti kötése által.  

A szövőszék két hengere (függőleges szövőszéknél két keresztfája) biztosítja a 

hosszanti szálak párhuzamos (→fonalvetés), egy síkban 

Az Új Idők Lexikona egy egyszerű meghatározást ad: „a fonás, szálas anya-

gok feldolgozása fonallá" [19, 2508.o.]. - „A kender a len és a gyapjú rostos, szálas 

anyagait alakítják fonallá” Olvashatjuk a Magyar Néprajzi Lexikonban [37, 

197.o.]. Az alapanyag szálait kihúzva és megnyújtva fonallá sodorják [42, 35.o.]. 

Az Új Magyar Lexikonból megtudhatjuk, hogy a fonást már a kőkorszak má-

sodik időszakában (neolit) ismerte az emberiség. A 18. sz.-ig kézi erővel (gyalog 

vagy sima orsóval, fonókeréken és rokkán ) végezték. Az ipari forradalom jelentős 

alkotásai az angol J. Hargreaves Jenny elnevezésű (1767) több kocsis fonógépe és 

az R. Arkwright által mások ötletének kisajátításával megszerkesztett automatikus 

fonalvezetésű fonógép [6, 381.o.]. 

A munka előkészítő mozzanatai: a nyüvés (a növény földből való kitépése), a 

patakban vagy pocsolyában való áztatás (mely a puhítást célozza), a mosás , majd 

az udvaron vagy kemencében való szárítás. Ezután a fás részektől való megszaba-
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dítás, a törés következik, majd a fésülés vagy gerebenezés. Maga a kézi fonás úgy 

történik, hogy az így kapott szöszt guzsalyra kötik, bal kézzel mindig egy keveset 

kihúznak belőle, megsodorják, jobb kézzel pedig a kifeszített fonalat tekerik a le-

lógó orsóra. Fejlettebb fokon a kerekes rokka, illetve a  fonókerék lép a guzsaly 

helyébe, a gyáriparban pedig a fonógép. Ujvári Zoltán Gömör néprajza című mun-

kájában említést tesz arról, hogy a fonás a legszaporátlanabb kendermunka. Álta-

lában november végén kezdődött meg mindenfelé a faluban. Egy  falubelinél  ösz-

szegyűltek a lányok, asszonyok - sőt a legények sem hiányoztak - , s vidám dalol-

gatás, tréfálgatás közben jókedvűen haladt a munka. A fonó a legfontosabb ismer-

kedési helye volt a fiataloknak. Orsón és guzsalyon fontak. Ismerték a sima és 

csörgősorsót. Az orsónak szára és tusája  volt. Fonás közben az orsót a jobb ke-

zükben tartották az ujjak között, s állandóan forgatták. A guzsalyról bal kezükkel 

eresztették a szöszt, amit megnyálazott mutató-, gyűrűs- és hüvelykujjainkkal so-

dornak össze. Az orsó szárára már fonalat tekertek. Sok gyakorlás után tudták csak 

szép egyenletes vastagságúra sodorni a szöszt. A megtelt orsóról a fonalat felmo-

tollálták. A motolla mérőeszköz, amellyel a fonal hosszát mérték ki, hogy ebből 

kiszámíthassák, mennyi fonalra lesz szükség a szövéshez. A motolIáról levett fo-

nalat rúdra tették, hogy amíg az összes szöszt meg nem fonják, addig a kész fona-

lat az egér meg ne rágja. Mikor már minden szöszt megfontak, s a fonalat is felmo-

tollálták, következett a tisztítás, ez volt a szapulás, lúgozás. A lúgzó lefolyóját egy 

kis fadarabbal és zsúppal eltömítették, majd belehelyezték a fonalat. A fonal te-

tejére egy hamusruhát terítettek, s arra 3-4 vödör fahamut öntöttek, hogy lúgos 

legyen a mosóvíz. Másnap a fonalat a patakban kisulykolták [46,137-139.o.].  Így 

vélekedik erről Ujvári Zoltán. Nézzük, hogy mit ír ezzel kapcsolatban a lexikon: a 

szövés a Magyar Néprajzi Lexikon adatai szerint két egymásra merőleges 

szálrendszemek egy mehanizmus, a szövőszék útján való összekapcsolása, a 

szálak egyenkénti kötése által. A  szövőszék két hengere biztosítja a hosszanti 

szálak párhuzamos egy síkban való elhelyezését. Ezt a fonalsíkot a páros és pár-

atlan szálak elkülönítésével a nyüst két egymással hegyes szögben záródó 

fonalsíkra bontja, s az így keletkezett nyíláson átvezethető a keresztszál [37, 113. 
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o.]. Ez egy lényegretörő megfogalmazás. Nézzük, hogy milyen meghatározást ad a 

Révai Nagy Lexikona: a szövés az a művelet, amellyel az egymásra merőleges 

irányban haladó fonalrendszerek fonalait különböző módon keresztezik, hogy a 

fonalakból összefüggő lapokat készítsenek [40, 736.o.].  A fonalak  hosszirányban  

haladó láncfonalak és a rájuk merőlegesen elhelyezkedő vetülékfonalak,  írja a 

Magyar  Nagylexikon [47, 925.o.].  A  láncfonalak a kézi szövőszék lánchengerére 

vannak felvetve s cséppálcák között keresztezve, a nyüstszemeken haladnak át. 

Tudhatjuk meg az Uj Idők Lexikonából.  Az egyformán kötő láncfonalak 

nyüstszemeit egy közös nyüstkeret foglalja magába. 

Ha a nyüstkeretek egy részét emelik, más részét süllyesztik, akkor a fonalak 

egy része alul, más része felül helyezkedik el, szádat alkotnak és ezen keresztül a 

vetülékcsévét hordó vetélő bedobható [19, 5716.0.]. 

A szövés mozzanatairól kapunk pontos leírást Ujvári Zoltán Gömör néprajza 

című könyvében. A  felvetés a szövés előkészítésének fontos mozzanata. Célja ket-

tős: ilyenkor kell kimérni a felvevő szálaknak a hosszúságát, másrészt ilyenkor 

alakították ki a szövéshez szükséges keresztszálakat. Eszköze a vetőfa. A kender-

feldolgozás végső célja a vászon megszövése, melynek eszköze a szátfa. A szátfa 

felvetése úgy kezdődött, hogy a vetőfán kimért illetve párba szedett vetőszálakat 

tízesével rákötötték a hátsó komposztorra. A feltekerés után a nyüstbe való besze-

dés következett, amelyet kizárólag nők végeztek. Ügyelni kellett, hogy megfelelő 

sorrendben történjen a szedés, mert ha nem így történt, nem szabályosan nyíltak a 

szálak, akkor a vásznon végig csík keletkezett. Ezután következett a szövés. Az 

egyik lábitó vagy nyomó lenyomásával a nyüstök szétnyitották a felvett szálakat, 

közöttük a vetélő segítségével átdobták a ráverő szálakat, s ezt a bordával ráver-

ték. A másik nyomó lenyomásával a szálak átváltottak, s kezdődhetett a művelet 

elölről [46, 139-141.o.]. A magyarság tárgyi néprajza érdekes adatokat közöl a 

szövés-fonás mesterségéről: a szövő-fonó mesterség feldolgozásra alkalmas szálas 

anyagot a következő szálas anyagok szolgáltatnak: gyékény, káka hajlékonyágú 

vagy gyökerű füvek és fák (gabonafélék, fűz-, nyír, mogyoró- stb. fák), kender, len 

és csalán. Községünkben leggyakrabban kenderből és lenből fontak. A gyékényt, 
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kákát, gabonaszárat, vesszőt elsődleges anyagoknak nevezhetjük, mert jóformán 

nyersen kerülnek munkába, úgy ahogy teremnek. Feldolgozásuk már a gyűjtögető 

korral kezdődik. A fonatos munkákban manapság nagyon elterjedt a sodró, fonó és 

kötő technikák. A történelem előtti korszakokban ezeken az anyagokon tanulta 

meg és gyakorolt az emberiség. Cseppet sem csodálatos tehát, ha a legtöbb ősi vo-

nást úgy a feldolgozás kötött holmikkal hozzák vonatkozásba a régészek.                                                               

    A kender és len másodlagos anyagok, mert mielőtt munkába kerülnének, 

hosszadalmas megdolgozást igényelnek. Ezeknek ugyanis nem minden részük  

használható, csupán finom rostos szálakat lehet megfonni, megszőni. A kender és a 

len tehát a megtelepült, földművelő korszak termesztett növényei. Az elsődleges 

anyagokat fonják, a másodlagosakat szövik. Ruházkodásra csakis a síma felületű 

szőttesek alkalmasak s így a szőtt ruha és fehérnemű mai divatja elsősorban a 

kender- és kendertermesztésre vezethető vissza. Fonják- kötik a különféle 

szakajtókat, tojás- és kenyértartó kosarakat, búzás puttonyokat stb. [31, 435.o. ]. 

A szövőszék szó eredetével kapcsolatban Jackovics Marianna cikkét sze-

retném bemutatni, melynek címe: Szlávizmusok a szövés-fonás szókincsében a 

kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. Emellett azt írja hogy: „A szövés-fonás mes-

terségét a szlávság magas színvonalon művelte, ezért érthető, hogy több szláv jö-

vevényszó került be a magyar nyelvbe e témakörből.“ Ezek egy részét történeti–

etimológiai szempontból vizsgálja  [22, 77.o.]. 

Dr. Kós Károly, Szentimrei Judit, Dr. Nagy Jenő szerkesztésében, 1978-ban 

kiadásra került könyvük, a Kis-küküllő vidéki magyar népművészet. Külön fejeze-

tet szentel a szövőasszonyoknak  [8, 170-177.o.]. 

Hajdú Mihály Az orosházi méhészkedés c. könyvében a következőket írja a 

népművészet egy másik ágáról, a méhészetről: „ Leggyakrabban a család legidő-

sebb férfitagja, esetleg a felnőtt fiúk közül a legkevésbé munkabíró vagy 

sokmindenhez értő, barkácsoló hajlamú végezte a méhek körüli munkát. Az asszo-

nyok nemigen érdeklődtek a méhészet iránt, féltek a méhszúrástól. Segíteni is csak 

az utóbbi időkben segítenek a férfiaknak. Önálló asszonyméhész pedig még ma is 

ritkaság”.  Ebben a cikkben is látszik, hogy a méhészet és egyéb ilyen dolgok a fér-
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fiak munkakörébe tartozott, a szövés pedig az asszonyok, lányok feladata volt. 

vizsgálja  [18, 7.o.]. 

A Hofer Tamás és Fél Edit szerkesztésében megjelent Magyar Népművészet  

című könyvében olvashatunk a magyar népművészet megkülönböztető sajátossága-

iról. Egy másik cikkben pedig külön írnak a népművészeten belül a régi stílusokról 

és az új parasztstílusokról.[21, 34-42.o.]. 

Lengyel Györgyi, Fafaragás című könyvében a népművészet egyik ágáról, a 

fafaragásról így ír: „ A fa- és csontfaragás a magyar népművészet egyik legszebb, 

legváltozatosabb ága. A fennmaradt legrégibb tárgyak kora nemigen haladja meg a 

másfélszáz esztendőt, de kétségtelen, hogy a nép sok-sok százada faragja a min-

dennapi élet használati tárgyait, amelyeket gazdag képzelete különféle 

díszitményekkel szépít meg.” [28, 5.o.]. 

Molnár László Fazekasság c. művében a következőket írja: „A több évszáza-

dos múltra visszatekintő magyar népi fazekasságnak ma már csak néhány mestere 

működik. Számunkra a fazekasság nemcsak megélhetést, hanem hivatást is jelent.”  

[34,  5.o.]. 

Lizanec Péter a Magyar néprajzi kutatások Kárpát- Ukrajnában c. munkájában 

így ír: „ Tudvalevő, hogy a keleti szlávok időszámításunk IV-VI. századában váltak 

ki a többi szláv törzsből, és a Kárpátoktól északkeletre, a Dnyeperen túl a Volgáig 

és Novgorodig terjedő területet foglalták el. A keleti szláv törzsekhez tartoztak a 

poljánok, drevljánok, dulibok, ulicsiek, tiverciek, sziverjánok, vjaticsok, 

radimicsok, drehovicsok, krivicsek, iljmenyi szlávok és fehérhorvátok.” [30, 

208.o.]. 

A szavak csoportosításánál és elemzésénél nagy hasznát vettem a magyar tör-

téneti-etimológiai szótárnak   ezzel a témával foglalkozó fejezeteinek, ahol a sza-

vak jelentéseinek nézhettem utána, illetve a jelentéskülönbségekre figyelhettem fel 

a saját gyűjtésem anyagaival való összehasonlításkor. [5 ]. 

Meg kell jegyeznem, hogy Kárpátalján nagy hagyománya volt a dekoratív 

szövésnek írja V. M. Kerecsanyin A népi alkotások színei című munkájában. A  sok 

évszázadbeli hagyomány maradt meg ebben a műfajban.                                                   
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Területünkön nagy hírnévnek örvendenek a következő szövőmesterek: Veselényi 

Elvira, Kocsi Ida, Kopor Magdolna, Kardos Júlia, Hanna Drahomirecki [49, 64-

65.o.]. 

A hucul szövők- és szőnyegkészítők ősidők óta tudták a titkot az egyéni népi 

technológiáról. Természetes növényi színezékekkel festettek. Olvassuk O.H. 

Szolomcsenko A hucul népi művészet és mesterei című munkájában [50, 52.o.]. 

A szakirodalmakból láthatjuk, hogy milyen nagy múltra tekint vissza a szö-

vés-fonás története, mestersége. A közelmúltig legfeljebb örökségnek tekinthettük 

a szőtteseket, a szövés eszközeit, sőt gyakran annak sem: feleslegesnek ítélve egy-

szerűen mellőztük vagy kidobtuk a múlt relikviáit. Néha valaki áruba bocsátotta 

vagy a még ünnepi alkalmakra készítetteket a mindennapos használatra fogta be, 

és így azok tönkrementek. A közelmúltig legfeljebb örökségnek tekinthettük a 

szőtteseket, a szövés eszközeit, sőt gyakran. Ez az oka annak, hogy ezekből az 

eszközökből, valamint szőttesekből és hímzésekből kevés maradt épségben. Remé-

lem, hogy munkámmal átfogó képet tudok nyújtani mindarról a gazdagságról, ami 

ránk maradt. Értékelnünk kell a ránk maradt kincseket, hogy tovább tudjuk adni a 

felnövekvő nemzedék számára. 
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2. A SZÖVÉS-FONÁS HAGYOMÁNYA CSÁSZLÓCON 

2.1. A szövés története 

       A szövés eredete az őskorba nyúlik vissza.  A környezet megszépítésére 

való  törekvésnek minden korban megvolt az igénye az embernek. 

A saját környezetéből vett alapanyagokból előbb csak a funkcionális eszközöket 

fonták, leggyakrabban hálót készítettek a halászok. Később egy a munkafolyamat 

igényessebbé vált, ruhákat, anyagdarabokat készítettek a nők, akik a kifinomult 

ízlésükbnek megfelelően igyekeztek minél szebb termékeket készíteni. Így 

válhatott művészetté a szövés mestersége is.   

      A mindenkori használati tárgyak nem csak a látvány szépségeivel hatnak; 

formáikkal, színeikkel, díszítményeikkel sokat mondanak a hajdan élt emberek 

életszemléletéről, gondjairól, örömeiről.                                                                                    

A népművészet alapja a hagyomány, amely az egymást követő nemzedékek 

tehetséges művészeinek tevékenysége folytán folyamatosan változik, újabb 

motívumokkal,  színekkel,  formákkal  gazdagodik. 

         Parasztok, pásztorok, halászok, fonó- szövő, hímző asszonyok teremtettek 

művészetet úgy, hogy ők csak a mindennapi szükséges használati tárgyaikat, 

kellékeiket szerették volna szebbnek. 

         Györgyiné Dr. Koncz Judit  Johannes Amos Comenius A látható  világ című 

könyvéről szóló prezentációjában [61, 63/.sl.]. bemutatja, hogyan alakult ki az em-

beriség számára igen fontos foglalkozás. Comenius szavait idézve: „ A takács, fel- 

felveti a fonalat és feltekeri a zugolyfára, és ülvén a szövő-székben, nyomdozza 

lábaival a kompostorokat. A nyüstös fonalakkal egymástól el-választja az álló-

fonalat, és által veti rajta a vetélőt: az mellyen vagyon a bél- fonal: és megsűrűsíti a 

bordóval.” [33, 119.o.]. Kissé rövid, de velős jellemzésnek tűnik e pár sor, emellett 

a kifejezések valóságos tárháza. A kompostort (latin compositorból) ma lábítónak 

nevezzük. Az ember testét, akárcsak az állatokét, kezdetben szőr borította. Amint 
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egyre jobban kivált az állatvilágból, a megváltozott életmód következményeként a 

szőrzet lassan visszafejlődött, lekopott. A megmaradt finom szőrzet már nem töl-

tötte be valódi, azaz védő, melegítő szerepét. Rájöttek, hogy mesterségesen kell 

védeni a testet, példaként az állatok meleg prémbundája szolgált. Az elejtett állatok 

bundáját lenyúzták, és magukra aggatták. Meleg volt, de kellemetlen szagú és me-

rev az állatbőr a megfelelő kikészítési műveletek híján. Ezek a kényelmetlenségek 

vezették rá az embert, hogy a körülötte lévő természetből más anyagokat is fel-

használjon a ruházkodásához. A növényekből és az állatok bundájából nyert vé-

kony, hosszú szálakat egymáshoz csavarta, a fonalakat egymáson áthurkolta, így 

egy laza szerkezetet alakított ki. Az ebből készült ruházat már meglehetősen ké-

nyelmes volt a nyersbőrökhöz képest. Azt nem tudjuk, hogy ez a folyamat mikor 

ment végbe. [56, internetes adatforrás]. 

Ásatási emlékek tanúsága szerint a szövetszerű  készítmények  több ezer 

esztendővel megelőzték a fonást, és azok valószínűleg a természetben készen talált 

hosszabb háncsrostokból, szalmából, indákból indult ki.  A mai szövetszerkezet 

őse valószínűleg a víz elrekesztése, gát építése, vagy valamely területet behatároló 

kerítés, sövény lehetett. A szövet két fonalrendszer kereszteződése által jön létre. 

Az ókori Görögországban a láncfonalakat függőleges síkban helyezték el úgy, 

hogy azokat két egymáshoz közel álló fa ágai közé erősített hídra kötözték fel, alul 

mindegyikre követ erősítettek. Az így kialakított szövési eljárás egyszerű volt, de 

csak bizonyos hosszúságú szövet készítésére volt alkalmas. Később a láncfona-

lakra nem kötöttek köveket, hanem az alul elhelyezett dorongra csavarták fel a 

szövetet, ez tekinthető a mai szövet, vagy áruhenger ősének. További fejlődés volt, 

hogy nyitott fésű helyett a fogakat mindkét végükön lezárt bordát alkalmaztak, s 

ennek lengetésével tették lehetővé a vetülék bevetését és a beszorítását. Az így fel-

szerelt szövőszéket használják ma is a csomózott szmirua és perzsaszőnyegek ké-

szítésére. A fejlődés azonban nem ezen az úton vezetett tovább.  [Internetes adat-

forrás]. 
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A mi vidékünkön is nagyon régre nyúlik vissza a különböző módú textilké-

szítés kultúrája. Anyáink, nagyanyáink mindennapi feladatához hozzátartozott, 

hogy ellásák a családot ruhával, a konyhai használatra szánt kendőkkel, 

abroszokkal, a szobát feldíszítsék pokrócokkal. A mi gyermekeink ezt a világot 

már nem ismerik.          

 

A szövőszék 

 

Parasztszövőszék 

A szövőszék a szövött kelmék ké-

szítésére szolgál.                            

A szövőszéknél az összes 

láncfonal a lánchengeren vagy 

fonalas dorongon van felvetve, az 

elkészült szövet pedig a 

szövethengeren van.  E két henger lehet a szövés síkjában elrendezve vagy a 

szövés síkja alatt. A  fonalak feszítése céljából a lánchengert fékkel, a 

szövethengert pedig kilincsművel látják el.  A láncfonalak párhuzamos irányítását 

a csépek végzik. A csépek egyszerű pálcák, amelyekkel a fonalakat úgy vezetik, 

hogy a páros számú fonalak az első pálca felett s a másik alatt, a páratlan számú 

fonalak pedig épp ellenkezően haladjanak. A kötés céljából a láncfonalak egy ré-

szét fel kell emelni, a többit pedig le kell húzni, vagyis szádat kell képezni, hogy 

ezen a vetélőt átdobhassák.  Ezen szádképzés céljából a láncfonal egy ún. 

nyüstszemen megy keresztül.  Az azonos kötéssel rendelkező fonalak nyüstszemeit 

közös pálcákra – nyüstpálcákra – szokás fűzni, így nyüstök keletkeznek, amelyeket 

mozgathatóan függesztenek fel, és egykarú emelőkkel mozgatnak.  Az egykarú 

emelőket lábítóknak nevezik, mivel a munkás a lábaival mozgatja.  A nyüstöket 

sokféle módon szokás felfüggeszteni, igen gyakran alkalmazzák a hengereket vagy 
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csigákat, illetőleg a sikoltyús felszerelést és a váltva járó (contremarche) felszere-

lést is. A váltva járó felszerelésnél minden nyüst 3 emelőkarral áll kapcsolatban. A 

felső kétkarú emeltyű egyik karján a nyüst függ, a másik karján pedig a hosszabb 

egykarú emeltyű. A nyüst alsó pálcája a rövidebb egykarú emeltyűvel van 

kapcsolatban. A váltva járó felszerelés 4-8 nyüst alkalmazása esetén célszerűen 

használható, ha a nyüstök száma 12-16 vagy még nagyobb nyüstemelő géppel 

emelik ki a nyüstöket, amely szerkezetileg teljesen azonos a Jacquard-géppel, 

csakhogy legfeljebb 32 kampóval (platinával) rendelkezik, és erősebb kivitelű. A 

nyüstöket ilyen esetben a platinák tartják és a rájuk kötött súlyok feszítik. A nyüst a 

szövőszék fontos része. A felvetőszálakat irányítja. Ennek a létrához hasonlító 

szerkezetnek a résein kell átengedni a hosszirányú, fekvő szálakat, méghozzá 

megfelelő csoportosításban, hogy kirajzolódjon a minta. Ilyenkor a befogott szálak 

felemelkednek, és eltávolodnak a többi száltól, mely nincs átvezetve a nyüstön. 

Ezután a keletkezett résen lehet átvezetni az úgynevezett vetélőt, mely a bélfonalat 

viszi. Ez a keresztirányú fonál. Minél összetettebb egy szőttes mintázata, annál 

több nyüstöt kell egyszerre alkalmazni.   [Internetes adatforrás] . 

 

2.2. A szövés - fonás hagyományáról 

Császlócon  születtem, a szüleim is ide valók. A családomban két lány 

gyermek volt, akiknek az  édesanyám a hagyományoknak megfelelően 

igyekezett staférongot készíteni. Ez volt a szokás.   Mivel akkoriban nem 

nagyon lehetett vásárolni  semmit az  üzletekben, saját kezüleg készítet-

ték el ezeket a dolgokat. Így törént ez minálunk is. Gyerekként láttam, 

ahogy  édesanyám és a két nagymamám   szőttek és  fontak. Még alig érte 

el a lábam a szövőszék lábítóját (pedálját), de már beleülhettem és  szö-

vögethettem egy kicsit én is. Kislány koromban mindig érdekelt minden 

kézimunka, kötés, horgolás, himzés, szövés, mindent igyekeztem megta-
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nulni. A  szövés sok türelmet igénylő munka.  Régen a nagyszüleim még 

kendert termeltek, törtek, áztattak, vasecseteltek, csepűztek, fontak, így 

előállítva a fonalat. Mi ma már boltban vásároltuk a cérnát és a pamutot, 

de a továbbiakban mindent ugyanúgy csinálunk, mint nagyanyáink. Segí-

tettünk az anyagok felvágásában, a felvetésben, a fonál felhúzásában. 

Csodálatos volt látni, hogy abból a mindenféle használt, eldobandó 

rongyból, milyen szép szőnyegeket készítettek a szüleim. Akkoriban ké-

szítettek törülközőket, ágyruhát, ruhának valót, gabonás zsákot, rongy-

pokrócot. 

A régi magyar nyelvben a lányokat, asszonyokat fehérnépnek, fehércse-

lédnek nevezték. Ez a kifejezés abból az időből származik, amikor a nők 

festetlen, fehér vászonszoknyában meg ingben és kötényben  jártak. Az ing 

a mai blúz őse volt. 

Ők vetették kendermagot, vigyázták a palánta növekedését. A parasztság 

gazdálkodásában hosszú évszázadokon keresztül igen jelentős szerepet töltött be a 

kender és a len finom rostjainak fonallá fonása, majd ennek vászonná, textíliává 

szövése. Az így nyert anyagokból a család és a gazdaság textilszükségletét egykor 

teljes egészében, majd egyre csökkenő mértékben biztosították. Kender- és len-

vászonból készültek a testi ruházat egyes darabjai, gyapjúszőttesből a felsőruhák, 

ezenkívül a lakás és a háztartás, valamint a gazdaság területén tudták sokrétűen 

hasznosítani a házilag előállított textíliákat. Ugyanakkor jelentős értéket képviselt 

az a sok kötél- és madzagfajta, amit a kenderfeldolgozás melléktermékeként elhul-

ló részekből fontak, szőttek, sodortak. így még a legapróbb és legdurvább hul-

ladékrost sem minősült értéktelen szemétnek. 

Ezt a növényt már a honfoglaló őseink is ismerték. Valamikor minden falu 

határában vetettek kendert — mondja Saláta Tibor (82 éves). Mindenki igyekezett 

a családja ruházatát önállóan megteremteni. Április vége felé elvetették a kender-
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magot. A növény pár hónap alatt másfél - két méter magasra nőtt meg. Innen 

származik a hirtelen növő gyerekekre a hasonlat: 

„Úgy nő, mint a kender.” 

Említésre méltó tény,  Kós Károly írásában ennek kapcsán, hogy a kenderrel 

való több mint harminc féle műveletből a férfiakra csupán a kenderföld szántása, 

trágyázása, a kinyűtt kendernek a tóra, majd az onnan való hazaszállítása tartozott. 

A kenderrel kapcsolatos többi munka a nőkre hárult: vetése,  kapálása gereblyélé-

se, nyüvése,  kötése, vízbedugása, kihányása, szárítása, törése, verése tilolása, 

gerebenelése, fonása, a fonal motollálása, szapulása, puhítása, szárítása, a 

tekerőlevélre való letekerése, vetőkaróra felvetése, az esztavátára tevés, mind a 

szövés, a vászon szapulása, fehérítése,összeszedése, szabása és varrása  [27, 

273.o.]. 

Így volt ez minálunk is. Kézimunkának, házimunkának számított, amit az asz-

szonyok dolga volt elvégezni. 

A kender termesztés részletes munkafolyamatról ír Bartha Károly. A kender 

termesztése a haszonföldeken történt. Volt, aki annyit vetett, hogy eladásra is jutott. 

A kendert nedves földbe vetették április 10-29. között. Mikor elvirágzott, színe 

megsárgult, kinyűtték (július végén), pár napig szárították, majd kévékbe kötötték, 

és az áztatóba vitték. Az áztatás lassú folyóvízben vagy tóban történt. A kévéket 

rudakkal, kövekkel szorították le, majd öt nap elteltével megnézték, hogy 

fellazultak-e a rostok. A 8-9. napon kimosták, majd a vízből kihordva a kévéket 

széthúzva szárították. A száraz kendert törőben eltörték (a fás részektől megtiszt-

ították), majd tilolták. Ezután következett a dörzsölés, amit lábbal vagy 

fadörzsölővei végeztek. Dörzsölés után jött a gerebenezés (fésülés). Először a 

ritkább, majd a sűrűbb gerebenen fésülték meg a szöszt. A fonás szerszáma az orsó 

és a guzsaly volt, de gyorsabban haladt a munka a  lábbhajtós, kerekes rokkával. 

Az orsón összegyűlt fonalat motollára hajtották fel. Ezzel le is tudták mérni a fonal 
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hosszát. Ez a fonál kenderszürke színű volt. Ahhoz, hogy fehér legyen, és szőni 

tudják, háromszor lúgozták ki. 

Fonalmosásra mindig világos ruhában mennek, mert aki feketében megy,  an-

nak fekete lesz a fonala is. Jegyzi meg  A magyarság szellemi néprajza című 

könyv. Ha szapulás közben varjú repül el a ház felett, vagy idegen, főleg feketeha-

jú és szemű ember, fekete lesz a fonal. Ezért a gyerekek ha csókát látnak, kiabálni 

kezdenek, hogy elűzzék a tájékról, de az idegent is távoltartják a szapulótól.  Aki a 

más fonalát meg akarja rontani, varjútollat tesz a szapulóba. Hajnalban van a rázó, 

amikor a megszapult fonalat a patakban a hamutól kirázzák A fonalból vásznat 

szőttek, s végül megvarrták .                                                                                                                                         

Más nézeteket vall  Kós Károly munkájában. Ha valamelyik asszonynak sok ken-

dere volt és nem voltak lányai, akikkel felfonhatta volna, fonó kalákát csinált. írja 

Kós Károly Népélet és néphagyomány című munkájában [27, 105.o.]. 

Császlócon  az ilyen asszonyok kiosztottak egy-egy kiló szöszt annyi lány 

közt, ahány kiló neki volt, s miután ezt a lányok otthon megfonták, egy este 

elmentek, elvitték az asszonyhoz, aki nekik vacsorát adott, és gyakran még zenéről 

is gondoskodott. Volt, hogy a fonó kalákát csak asszonyokkal rendezték, vagyis a 

kenderes asszony szomszédasszonyait, asszonybarátnőit kérte fel segíteni és hívta 

meg vacsorára, együtt mulatozni. 

Ha az asszonyok és lányok dolga volt a fonás, akkor mikor volt erre idejük a 

sok ház körüli és kerti munka, és a gyerekek nevelése mellett? Fonni csak akkor 

kezdhettek, amikor a kinti mezőgazdasági munka befejeződött. November második 

felében kezdődött a fonóházba járás, ami egyben szórakozást is jelentett, és 

gyakran egész farsangig tartott. Tilos volt azonban fonni az egyházi és népi 

ünnepeken, jeles napokon. Meséli Saláta Tibor császlóci lakos (82 éves). 

A hosszú téli estéken minden lány eljárt a fonóba. Ezekbe szívesen jártak, 

hiszen nemcsak a közös munka haladt jobban, hanem mókázásra, tréfálkozásra, 

éneklésre, mesélésre is nyílt lehetőség - olvashatjuk a Népszokások Filkeházán 

című tanulmányban [45, 80.o.]. A legények se maradtak el, szívesen időztek, udva-



26 
 

roltak azokban a fonóházakban, amelynek helyszínét hetente változtatták, így más-

más lányos házhoz mentek. A lányok fonója minden este más háznál volt. A lányok 

6-7 óra körül érkeztek és a fal mentén elhelyezett korosládán, lócán ülve fontak. 

Ha két fiatal tetszett egymásnak, akkor a fiú a lány mellé ült és leste, hogy mikor 

ejti le az orsót. Ilyenkor a legény felkapta és a lány csak csókért válthatta ki. Ami-

kor valamelyik lány kiment, a fiúk huncutságból lemotollálták az orsóról a fonalat, 

körültekerték vele a székek és az asztal lábát. Meséli Földes Jánosné (82 éves). 

Egy-egy lánynak legalább egy orsó fonalat meg kellett fonni egy este. Ezt a 

szülők is ellenőrizték. Hogy több idő legyen a fonóban a szórakozásra, többen 

megtették azt, hogy otthonról titokban teli orsót vittek magukkal a fonóba és haza-

térve ezt mutatták be. Emlékszik vissza Varga Elvira (88 éves). 

 

 

2.3. Népi játékok, hiedelmek 

Fonáskor a lányok gyakran énekeltek. Leggyakrabban szerelmi és legényeket 

csúfoló dalokat. Ezek közül felsorolok néhányat: 

 

Elázott a, elázott a kenderem a tóba. 

Rég megmondtam kisangyalom, ne menj a fonóba. 

Leesik a, leesik az orsód, nem váltom ki. 

Fáj a szívem, a gyönge szívem, 

de nem tudja senki. 

Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, 

Hányszor mondtam, ne menj ki a tóra. 

Odajárnak fürödni a lányok, 

Gólya madár szégyent ne hozz rájuk. 

Odajár a hosszú lábú gém is, 

Odajárok a babámmal én is. 

Addig jártunk fürödni a tóra, 
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Míg a házunk felett rászállott a gólya. ( Mitrovics István 75.éves)                               

 Kedden nem szőhettek és nem vetettek fonalat a 

szövőszékre, mert éjjel a boszorkány össze-

kuszálja. Mesélik az asszonyok.  Mielőtt a fona-

lat a szövőszékre teszik, azelőtt háromszor a 

földhöz verik és egyszer áttépik, hogy erős 

legyen, ne szakadjon el. Ha fonálvetéskor idegen 

érkezik a házba, nagyot lép, hogy nagy legyen a 

szövőszék nyílása is. Ha  a fonál szakadozik, 

megverték   szemmel,              ilyenkor 

liszteszsákkal terítik le és tisztesfűvel szentelik körül - tudtam  meg  Bodnár 

Zoltánnétól (82 éves). 

 

 

A szövőszékre kerülő fonalat elő kellett készíteni a szövéshez. Ehhez a fona-

lat felvetették: általában a vetőfára, ami nagy, hasáb alakú keret, ami egy függőle-

ges tengely körül forgott. A szőni akaró asszony kimért két szál olyan hosszú fo-

nalat, amilyen hosszú vásznat szőni akart. 

Ennek a végeit az alsó pecekhez kötötte és a vetőfa függőleges mellékfáira 

körbe-körbe felvezette. Az  így spirálisan felvetett páros fonalat a mellékfákon 

egyenletesen elrendezte. 

Felvetés közben előfordul, hogy elfogy vagy elszakad a fonal, ilyenkor a 

takácscsomóval kötjük össze a fonalat, mely nem csúszik szét. Vetés közben a 

munka kezdetén és a csínszegeknél keresztet kell készíteni.  A vetőfán fenn három, 

lent két csínszeg van. Ha tíz szálával vetünk, akkor a 2-3 csínszegen a szálakat 

kipároljuk, kettesével kirakjuk. 

Ez azért kell, hogy a szálakat kettesével be tudjuk majd fogdosni a nyüstbe, bor-

dába anélkül, hogy összekuszálódnának. Ha elkészülünk a vetéssel, a szegeknél 
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átkötjük a fonalakat, majd kalácsba leszedjük a fonalköteget. Ez a művelet a hor-

goláshoz hasonló művelet. 

A  paraszti  textilkészítés legbonyolultabb eszköze a szövőszék.  A jelenleg is 

használt parasztszövőszékek közül az látszik a legrégebbinek, amelynek oszlopait 

a földön fekvő talpfába erősítették. Ezt a ma általános négy lábon álló forma vál-

totta fel. A két első láb felső részébe henger illeszkedik, az tartja a fonalat, a 

közepén lóg le a nyüst, melybe a szálakat behúzzák, ezt a borda követi, ennek 

segítségével az átfűzött szálat hozzáverik a többihez, vagyis az elkészült vászon-

hoz. A hátsó két láb tartja azt a henger alakú fát, melyre a már elkészült vásznat 

tekerik. A parasztszövőszéken 50-65 cm széles vásznat lehet szőni, és ez a méret 

jelentős módon befolyásolta a belőle készült ruhadarabokat. A kész vásznat 

leveszik, vízbe mártják, majd a fűre vagy a kerítésre terítik, hogy a tavaszi, 

nyáreleji napon minél jobban kifehéredjék — árulja el Mitrovics Bernát adat-

közlőm (81 éves). Hajdan a szövőszékek  nem voltak egész évben felállítva, hiszen 

a mezőgazdasági munkák ideje alatt nem volt idő fonásra, szövésre. Így a 

szövőszék  tavasztól őszig szétszedve az eresz alatt pihent.  Az    őszi munkák be-

fejezése  után  szükségessé vált a szövőszék összeállítása.                   

A magyar szőttesek alapszínezése a piros és a kék, csak ritkán, és újabban ke-

rült ehhez  valami más szín is. A szövés technikája eleve a derékszögű díszítmé-

nyeket teszi lehetővé, ami az összefüggő ábrázolást nagyon megnehezíti. Ezért fer-

deszögbe is állítanak díszítményeket, amivel a kifejezés megkönnyebbedik. Mind-

ezek ellenére a szövő rendszerint arra törekszik, hogy a vászonba szőtt rózsát, ba-

bát, retket vagy éppen más ábrázolást mindenki megismerje. Ezt minél jobban 

megtudja közelíteni, annál többre tartják teljesítményét. Az egyszerű szövés vi-

szonylag nem nehéz feladat, annál bonyolultabb annak díszítése. Ilyenkor a vász-

nat fel kell szedni. A szedett vásznat már a középkori források is emlegetik, mert 

ennek sokkal nagyobb volt az értéke. A fonalakat éppen úgy vetik fel, mint a sima 

vászonhoz, de a szövés megkezdése előtt a mintának megfelelően felszedik egy 

deszkára a szálakat. Ezt annyiszor kell elvégezni, ahány része van a csíknak, a dí-

szítménynek. Ebben a szövőnek gyermeke is segít. Feladata csak annyi, hogy a 
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nyüst mögött állítsa  és fektesse a deszkát annak megfelelően, ahogy édesanyja kí-

vánja.                                                                                                                                     

Szátvát még ma is nagy számban találhatunk a falvakban a padláson, vagy a 

lakóház, a csűr oldalán szögre akasztva szétszedett állapotban. Tudhatjuk meg a 

Szedettes szőttesek a magyarországi Gömörben című könyvből. Módos gazdáknál 

nem fontak, szőttek. Ezt a munkát a szegényebb rokonok, zsellérek végezték. Leg-

gyakrabban természetben fizettek érte, vagy fuvarral, szántással, viszonozták a  

munkát. Minden faluban volt kiemelkedően szépen szövő asszony.  Szőni   hamva-

zó   szerdától   egész  nagyböjt   alatt szőttek. A  szátva húsvétra kiment a házból - 

mondták.  Ha halott volt a családban, levágták  a fonalat,  szétszedték  a  szátvát.  

Több családban nemcsak annyit szőttek ami a saját szükségletükre kellett, hanem 

ha kender mennyisége megengedte, többet is szőttek, azzal a céllal, hogy a 

fölösleget a piacon értékesítik. 

A  magyar, mint keleti nép kedvelője volt a pompának a díszes öltözeteknek. 

Írja Györffy  István  Alföldi népélet című munkájában.  A ruhadarabokat maguk 

állították elő és persze a különböző  és  sokszínű  mintákat is [16, 506.o.]. 

Kétnyüstös  és  négynyüstös  vásznakat szőttek.  Idős asszonyok mesélték, 

hogy régen a barackmagos, darázsfészkes, vagy az ezekhez hasonló felületű 

vásznakat háromnyüstös szátván szőtték, de általános mindig a kétnyüstös vászon 

volt. Két nyüsttelszőtték a legvékonyabb, legfinomabb vásznat, de a legdurvább 

pokrócot is. Bordafoganként általában két szálat fogtak  be, csak a rongypokrócnál 

fűztek egy- egy szálat a fogak közé. Négy nyüsttel szőtték a derékaljat és a nullás-

lisztes zsákot — mondja Saláta Tiborné (82 éves). 

A  legfinomabb vászon a 16-os bordában készült a virágos kender fejéből font 

fonálból. Ebből a vászonból varrták viseletdarabokat.  A 14-15- ösből készültek a 

menyasszony stafirungjai, az abroszok, a lepedők és a kendők.  A 10-12-es bor-

dában a konyhai ruhákat, törlőket,  zsákokat  készítettek, a 8-9-es bordában szőtték 

a ponyvákat és pokrócokat, teszi hozzá Varga Elvira (88 éves) adatközlőm. 
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2.4. Népi textíliák 

         

         A textíliák díszítési módja, mintakincsük és felhasználásuk változatos és szé-

les körű.  A háztartásokban a következő textileket alkalmazták, melyeket a népmű-

vészek máig is készítenek. 

Abrosz: vékony tiszta vászonból vagy pamutos vászonból készül. A szövés 

sokszor négynyüstös, ilyenkor a díszítetlenül maradó egész felülete, a „fődje” is 

mintás.  Az abrosz minden esetben két szélből készül, hossza 150-180 cm. Díszíté-

se lehet szedett, körül csíkos, körben kivarrott. Gyakran a közepén is varrott min-

tás, évszámos, monogramos. Két vége gyakran rojtos. 

Az asztal letakarásához használják. Étkezni csak ünnepélyes alkalmon, ven-

déglátáskor szoktak az abroszról. Lakodalmakon az asztalt saját és kölcsön kért ab-

roszokkal terítik. A szépen díszített abroszok a családban két-három nemzedéken 

át megmaradtak. 

Az ágyba való pokróc: vékony csepűpokróc vagy rongypokróc. Lepedő nagy-

ságú, két szélből készül. Az ágyban a lepedő fölé terítették. Mindennapi használat-

ra való. 

        Ágytakaró: A parasztlakás ágytakarója mindenkor bolti anyagból készült. 

Könnyű anyagból két szélből varrták.  

A tiszta szobában és a lakószobában az ágyvég magasságáig bevetett ágy be-

takarására való. A hímzett végű párnákkal magasra vetett ágyon nem használtak 

pokrócot. 

  Alsószoknya: kabát. Vékony házivászonból vagy gyolcsból készült, derékba 

szabott, ráncbaszedett női alsó viselet. Felső része az ujjatlan mellény. A pendelyt 

váltotta fel. 
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Botra való kendő: vőfélykendő. A nyoszolyólányok által a vőfély botjára 

adott kivarrott, vagy szedett csíkos kiskendő. Díszítetlen végére sokszor előre 

akasztót varrnak. 

Bőgatya: fehér ruha. Négy szélből készül, a derékon korcos, szára alul saját 

szálából - kötetlen rojtos. 

Díszpárna: 50-60cm hosszú, 30-40cm széles, csak díszítésre használatos pár-

na. A polgári lakások berendezéséből került a parasztlakásokba, mint azok utánzá-

sa. A parasztlakások díszpárnáinak alakja, anyaga és nagysága a legkülönfélébb 

volt. Az 1950-es években már szedett díszpárnákat is készítenek a parasztlakások-

ba. Macskás, angyalos stb. mintákkal díszített.  

A szedett technikával készített díszpárnák mintái leegyszerűsödtek, letisztul-

tak. Legújabban a szövés megszűnése után kongré vagy panama anyagra készítik a 

díszpárnákat. A régebbi parasztszoba berendezésénél a helye a bevetett ágy fal fe-

lőli, felső vége volt. 

Dísztörülköző: a rendes törülköző kendőnél hosszabb, mintegy 150cm hosz-

szú. Mind a két vége díszített. Felső végén a díszítés keskenyebb. Kiterítve a felső 

díszítés az alsóhoz képest fonákjával kerül előre. Díszítése csaknem mindig var-

rott, szegései gondosak. Alsó vége csipkés vagy kötött rojtos. Felső végén a díszí-

tés mellett vagy helyett rendszerint feliratos. A felirat: „Jó reggelt” vagy ehhez ha-

sonló. A régi parasztlakásban a tiszta szobában az ajtó sarka felőli falon esztergált 

vagy faragott törülközőtartó pálcájára terítették úgy, hogy azon átvetve a felső dí-

szítés színe is előre került. 

Drapéria: a kétágú függöny felső része. A függönypálcán végigkötve a két ág 

felső végét keresztben takarja. 20-30 cm széles. A függönyszárnyakkal néha 

összevarják, néha csak a függönypálcán illesztik össze. Néha függöny nélkül is 

használnak drapériát ilyenkor gyakran készül színes kézimunkával. 
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Falvédő: mintegy 80x100 cm-es gyolcs. Előrerajzolt mintával árulták. Álta-

lában szálöltéssel, vagy láncöltéssel varrták ki. Néha kisebb részben tömött hímzés 

is szerepel. Rendszerint feliratos. Ismerős nótát, vagy szólást idéz. Kivarrása leg-

többször egyszínű piros és kék. Néha történelmi alakok és események is szerepel-

nek rajta (Kossuth, Rákóczi, I. Ferenc József stb.) Helye a házban (konyhában) a 

tűzhely fölötti falrész. Másik formája hosszabb, mintegy 2 m,vastag anyagból ké-

szült, felirat nélküli, színes alappal szarvasos, virágos, vastag  fonallal varrt min-

tákkal. Az ágy mellett használták faldísznek. 

Függöny: az ablak befüggönyözésére, környékének díszítésére, stelázsi és 

más nyitott polcok takarására, az ajtó nyári nyílászáraként egyaránt használatos. 

Készül végig szegett, csipkeszerű, vászonból, kivarrott vászonból, könnyü bolti 

anyagból. A kisfüggönyt az ablak fölé szerelt függönypálcára akasztják. Ugyanígy 

helyezik el az egyágú függönyt, a kétágú függönyt és a hozzá tartozó vagy önálló-

an szereplő drapériát. A stelázsifüggöny a konyhában az edényeket tartó polcok 

elejét takarja. Az ajtó nyári nyílászáraként ajtóra való pokrócot is használnak. 

Gyászos  abrosz,  gyászabrosz: két szélből varrt,  mintegy 180 cm hosszú, a 

két végén szedett csíkkal vagy varrott mintával. Hosszában a szélén sima csík vagy 

mintás varrással. A közepe is sokszor kivarrott. Majdnem mindig monogramos, 

sokszor évszámos és feliratos. Széle körül rojtos. A mintázata és a rojtok feketék. 

Temetések alkalmával a házban levő asztalra, majd az udvaron a pap előtti asztalra 

terítették. Családi darabok voltak, amelyeket a család halottainak temetésénél is-

mételten használtak. Sok családnál megvolt, ahol nem volt, ott temetés alkalmával 

kölcsönkérték. 

Gyászos  kendő,  gyászkendő: mintegy 60cm széles, 80 cm hosszú  vászon 

kendő. Legtöbbször 3 oldalán, az alján és két oldalán varrott mintás. Az alja rojtos, 

általában feliratos, monogramos és évszámos. Sokszor az egész felületén felirat 

van. A felirat a halott búcsúszavait tartalmazza: „Isten veletek én már elmegyek”, 

stb. A felső két sarkára sokszor szalagot varrnak. A halottas szobában a tükör leta-
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karására használják. Arra a rávarrott szalagokkal kötik fel. Öröklődő családi dara-

bok. Tükörre való kendőnek is nevezik. 

Kenyeres tarisznya: Teljes vászonszélességű, nagyjából négyzetes. Szája 

simán szegett két oldalról rávarrt, nyakba akasztható füllel. Ez a fül általában csak 

a tarisznya bekötésére szolgál. Egyik oldala gyakran hímzett, körül varrott. Mezőre 

kenyeret hordtak benne. A nyoszolyó asszonyok ebben vitték a lakodalmas kalá-

csot.  

Kenyérsütő abrosz: két szélből összeadott, mintegy 190cm hosszú. Csak rit-

kán készítik szedett csíkkal, de soha sem kivarrott. Általában sima csíkos, vagy 

körülcsíkos. 

Kenyérszakasztó kendő: szakasztó kendő néven is ismeretes. Vászon széles-

ségű, nagyjából négyzetes, rendszerint a két végén sima csíkos vagy körülcsíkos. 

Kenyérsütéskor a szakasztó kosárba teszik. 

Pászkakendő: a komakendőhöz hasonló, annál valamivel hosszabb, nagyon 

gondosan és gazdagon díszített kendő. A minták közt ott van valahol a kereszt. 

Legtöbb esetben feliratos. A felirat a húsvétra emlékeztető „halleluja”, vagy ehhez 

hasonló. Katolikusok húsvét első napjának hajnalán kosárban ennivalót visznek a 

templomba szenteltetni. 

Pendely: 3-4 szél vászonból készült, felül ráncolt derekú női alsóruha. Ingvál-

lal hordva otthon felső ruha nélkül is használták. Mezei munkát is végeztek csak 

pendelyben és ingvállban. Használata a férfiak bőgatya viseletével együtt szűnt 

meg. 

2.5. A díszítés módjai 

       A háziszőtteseket igen változatosan díszítették. A törülközők, különféle 

kendők széleit legalább egy-egy pirossal beszőtt csíkkal élénkítették. Az 
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ünnepi abroszokat és a színesen vetett ágy párnahéjait gyakran egész felüle-

tükön ékesítették. Főképp mértani motívumokkal használtak: vonalakat, 

négyszögeket, csillagokat, de gyakori volt a páros madár és a szív is.  A há-

ziszőttesek díszítését, a díszítés módját és mértékét magának a szőttesnek a 

funkciója határozza meg. Azokat a darabokat, amiket a gazdaságban vagy 

csak odahaza használtak (ponyva, abrakos tarisznya stb.) semmilyen díszí-

téssel nem látták el. Azokat, amelyek a használat közben kikerülhettek a 

portáról, amit mások is láthattak, bár hétköznapi darabok voltak (zsák, sütő-

abrosz, szakajtókendő, törlőruha), egyszerű bevert csíkokkal látták el. Ezek 

a díszítések tartósabbak, mint a felszedett minták. Az ünnepi darabokat, 

azokat a szőtteseket, amelyeket családi eseményeket a templomban, vásáro-

kon használtak, díszesebbre, színpompásabbra készítették, gyakran egymás-

sal vetélkedve.                                                                                                                       

 

 A szőttesek díszítésének módjai 

                    A szőttesek díszítésének három közismert módja van: 

I. díszítették magát a vászon felületét, a vászon felületének kialakításával; 

II. az elemi szálak színének és mennyiségének megválasztásával; 

III. a felvető szál felszedése útján színes fonal bejuttatásával, különböző 

motívumok kialakításával. 

A századfordulóig a szőttesek legfontosabb és általánosan elterjedt alapanya-

ga a kender volt. írja a Szedettes szőttesek a magyarországi Gömörben című 

könyv. Az 1990-es évek kezdetén a finomabb, ünnepi szőtteseknél kezdték alkal-

mazni a pamutot. Az első világháború alatt a pamut használata fokozódott, mert a 

férfiak távol léte miatt a gazdasági munka nagy része a nőkre hárult, s nem jutott 

elég idő a munkaigényes kender feldolgozására. A további években még közked-

veltebb lett a pamut, a kenderből csak a durvább, a gazdaságban és konyhában 
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használatos szőtteseket készítették.  Az északi községek némelyikében az 1920-as 

években a módosabb gazdák lent is termeltek kis mennyiségben. A területen kit-

erjedt juhászat is volt, de a gyapjút nyers állapotban értékesítették. 

 

2.6. Len 

A szövés egyik legismertebb alapanyaga a len. A len őshazája valószínűleg 

Egyiptom. Úgy a hieroglifákból, mint a múmiákon talált szövetek górcsövi vizsgá-

lataiból kitűnik, hogy a lenipart az egyiptomiak már Kr.e. 2300-ban űzték és ké-

sőbb a tökély magas fokára  emelték.  A  len a kendertől finomabb és igényesebb 

növény, magjából olajat is készítenek. Az 1920-as években, néhány évig, a módos-

abb gazdák csekély mennyiségben termelték. Nem dolgozták fel, hanem a kifésült 

lenkócot takácsmesterrel  dolgoztatták  fel.  Damaszt  abroszt, türülközőt és kendőt 

szőttek belőle, eredeti színben, fehérítés nélkül. A kis mennyisége miatt vásznat 

nem szőttek belőle,  hanem díszítésre beverőszálnak  hasznosították. 
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2.7. Pamut 

     A szövés másik igen fontos alapanyaga a pamut. A pamuttermesztés és a 

pamutipar őshazája valószínűleg India. A kenderfonal mellett már korán, a 

századforduló éveiben szívesen használták a pamutot, mert a belőle készült 

vászon fehérebb, tetszetősebb és puhább volt. A viseleti és ünnepi darabokat 

pamutból és pamutos vászonból készítették. A pamut mint kész termék ke-

rült a paraszti háztartásba. A megvásárlásához pénz kellett, ezért a módo-

sabbak vásároltak leginkább. A gyakran használt, erősebben igénybe vett da-

rabokat (zsák, törlőruha, törölköző) továbbra is kenderfonalból szőtték, 

amíg kendert termeltek. Különösen a piros szedett minták kialakításához 

kedvelték a pamut fonalat. Erre a célra a századforduló előtt házilag is fes-

tettek pamutot. 

2.8.  A kenderfonal  fajtái 

 

               Községünkben három féle fonalat fontak : 

I. finom fonalat, amit másképp szösznek is hívtak. Ebből készültek a 

törölközők és az abroszok; 

II. közepes fonalat, (amivel magát a műveletet) simításnak is mondtak; 

III. durva fonalat, vagyis a csepü fonalat, ami derékaljnak és zsáknak is volt 

alkalmas. 

A szátván lévő láncfonalat felvető fonálnak, míg a vetőfonalat beleverő 

fonálnak mondták.  A kenderből készült vásznat egyszerűen vászonnak nevezik 

[46, 220.o.]. 

A szádfa szalagok szövésére szolgáló szerszám. Egyszerű, tenyérnyi, arasznyi 

fatábla, lyukakkal, résekkel.  A szövés ősi eszköze. Hazánkban székében és 

hosszában elterjedt. Tudhatjuk meg a Festés, szövés című könyvből, amelyet Kol-

lár Lászlóné írt [24]. Sokféle alakja van, és talán még többféle neve. Kéz, vagy 
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mancs, vagy fésű alakú, vagy kimódoltabb formája a kicsi szövőszék. A neve szád-

fa, szátyva, cigányasszonyszátyva, cserebogár - vetélővei, fésű, pándlstulel, ga-

tayakarcszövő.Községünkben egyszerűen szátvának nevezik. Egyik másik 

elnevezés elárulja mi mindenre volt jó ez a madzagszövő táblácska.Kötőket, 

madzagokat, szalagokat és öveket is szőttek rajtuk. Gatyamadzagot kötényekre, 

ruhaszárító kötelet szőttek. A cigányasszonyszátva a tábla közepén tíz lyuk és ki-

lenc rés van. A téglalap sarkait levágták font és lent kissé csúcsos. A csúcsok köze-

lében is van egy-egy lyuk. A felsőre lehet akasztani, az alsóra kis rongyba kötött 

kő, nehezék kerül. Mesélte nagymamám, hogy mire jó ez a kis tábla. Mutatott egy 

kantárt, azt is azon szőtte meg a ruhaszárító kötelet.Vitték a tejet a pincébe, s evvel 

fölakaszthatták, vagy a mezőre ebédet vittek. Ha keskeny szalagra volt szükségek-

kor középen kevesebbet fűztek be, a széleken nem használta a lyukakat.  Az ilyen 

madzagokat maradék fonalakból szőtték, azokból, amik a nagy szövőszéken a 

szátván megmaradtak a szövés végén. 

Érdekességként említeném, amit a helybeliektől tudtam meg, hogy egy sze-

gény lány kelengyéje a következő darabokból állt: 4 abrosz, 4 lepedő, 4 

szakajtóruha, 12 törülköző, 1 dísztörülköző, 1 derékalj, 6 törölgető, 3 ingváll, 3 

pendel, 4 zsák, 8 méter feltekert vászon. 

Egy többgyermekes középparaszti családból való lány kelengyéje állt: 24 

törölköző, 24 törölgető, 10 lepedő, 8 abrosz, 4 szakajtóruha, 2 derékalj, 6 pendel, 6 

ingváll, 2 párnavédő vászon, 8 zsák, 1 ponyva, 4 tarisznya, 16-20 méter feltekert 

vászon. 

Egy gazdag lány stafírungja: 50 törülköző, 30 törölgető, 12 abrosz, 12 lepedő, 

12 szakajtóruha, 6 ingváll, 6 pendel, 2 derékalj, 12 zsák, 1 ponyva, 32-40 m. 

Feltekert vászon. 
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2.9. A szőttesek motívumai 

 

         A magyar szőttesek  alapszínezése a piros és a kék, csak ritkán és 

újabban került ehhez valami más szín is. Jellemzőek az élénk, tiszta színek és az 

erős  színellentétek, továbbá a piros sokféle árnyalatának használata. 

         A szőttesek kapcsán még fokozottabban felvetődik a figurális díszítmények 

szerepe, hiszen más népművészeti tárgycsoportokhoz, készítés – és díszítésmó-

dokhoz viszonyítva a szövés technikai kötöttségei látszólag ellentmondást mutat-

nak. A szövés technikája a magasfokú stilizáltságnak, a geometrikus motívumok-

nak, a csíkok, sávok ritmusára, arányaira alapuló és nem elsősorban a kifejező dí-

szítésmódnak kedvez. 

           A parasztszőttesek díszítményein általános tendencia a felületkitöltés ará-

nyainak változása is. A díszítmények sávokban jelennek meg, ezek elhelyezkedése 

a textil funkciójának igyekszik megfelelni. A sávok gyakran mintasorrá redukálód-

nak. 

           A szőtteseken található díszítmények egy jelképrendszer részei, kialakulá-

sának tényezői voltak többek között a helyi hagyományok, az egyéni ízlés, vala-

mint a mindenkori divat.  

         A községben korai kézimunkák alapanyagát kenderfonalból szőtték, a későb-

bieket pamut és kender, majd csak pamutfonal alkotta. A kenderfonal nehezen szí-

nezhető volt, ezért a régi vásznakon kevés szín és dísz volt. A kékre és pirosra fes-

tett fonalból egyszerű díszítésű  csíkokat szőttek a kendőbe. Később megjelent a 

pamutfonal, amely lehetővé tette a  szőttesek szín- és díszvilágának gazdagodását. 

A csíkváltozatok mellett kialakult a virágos-szegfűs, rózsás, tulipános, eperleveles, 

bokros mintázás. A bonyolultabb csíkozás eszközei a szedőtű, a kis- és nagy csík-

szedő deszka. A szedett csíkoshoz gyári pamutot használtak. Császlócon hagyo-

mányosan a szőttesek fehér alapon piros és kék színekkel készültek, ma már a min-

tákat piros és fekete színnel készítik. Emlékszik vissza   adatközlőm  Földes Já-

nosné (82 éves). 
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A magyar parasztság gazdálkodásában hosszú évszázadokon keresztül ki-

emelkedő szerepet töltött be a kender és a len finom rostjainak fonallá fonása, 

majd ennek vászonná, textíliává szövése. Az így nyert anyagokból a család és a 

gazdaság textilszükségletét egykor teljes egészében, majd egyre csökkenő mérték-

ben biztosították. A községben  nagy hagyománya volt a szövés-fonás mesterségé-

nek. A  környezet jó lehetőséget biztosított a kender termesztésére. 

Sajnos a legtöbb településen, nálunk is e nagy múltú háziipar  mára  elsorvadt. 

A kendertermesztés megszűnésével a szövés legjobb esetben is a rongysző-

nyegek készítésére korlátozódik, de a mai korban észrevehetjük, hogy újra előtérbe 

kerülnek a népi értékek, amelyek tovább viszek ezt a nagyszerű hagyományt. 

Tulipán 

       

Mint általában a tulipán virág, a nőiséget jelképezi. A francia virágnyelvben a 

szerelem megvallásának a jele. Közép-Ázsiában a tavasz, a kiviruló természet 

szimbóluma. Külön ünnep van a tadzsikoknál a fiatal lányok részvételével, vala-

mint Törökországban a Boszporusz partján az első virágok megjelenésének idején, 

ahol a múlékony, de erős szerelem jelképe lett. A magyar népdalok hasonló formá-

juk miatt váltakozva említik a tulipánt és a liliomot, s ennek jelentései a tulipánra 

is átvihetők, bár a tulipán, különösen a piros, az érzékiséget szimbolizálja, szemben 

a liliom szűzies megjelenésével. A magyar népművészetben igen gyakori a tulipán 

ábrázolása, jellé alakult formája megtalálható a kapufélfákon, fejfákon, kályha-

csempén, cserépkorsón, szűrhímzésen és a szerelmi ajándékokon. Ez a gyakori elő-

fordulás azt sugallja, hogy nem pusztán virágjelképről, hanem valami általánosabb 
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jelentésű jelről van szó. A tulipán, olyan női jelkép, amely egyben költőien átfo-

galmazott vulvaábrázolás, vagyis a tulipán lényegében a két széttárt combnak és az 

"élet kapujának" ikonikus ábrázolása. Ezt kivált a szerelmi ajándékok jelképeinek 

elemzése alapján lehet világosan kimutatni, ahol a szívvel együtt, gyakran egy-

másba rajzolták a két jelképet, ezzel fejezve ki a szerelmi üzenet lényegét. Egyes 

kultúrtörténészek szerint a tulipán csak későn (a 16. sz.-ban) került hazánkba, és 

csak ezután került be a népművészet motívumkincsébe. [58, internetes adatforrás]. 

 

 

Rózsa 

     

Az ókorban a szerelem istennőjének, Aphrodité-Venusnak és kísérőinek, a há-

rom Gráciának: májusnak, a megújhodásnak, a halált megvető bátorságnak, vala-

mint a túlvilági Élüszioni Mezőknek a virága. A május Venus hava volt - ekkor 

tartották Rómában az ünnepeket (lat. rosalia) -, ugyanakkor a gyász és a böjt idő-

szaka, a szexuális tilalomé, a megtisztulásé. Egy rege szerint az eredetileg fehér 

rózsát a tövisbe lépő Venus vére festette vörösre. Keresztényeszmekörben a rózsát 

Venustól Szűz Mária örökölte: a földi szerelem szimbóluma az égi szerelem jelké-

pévé alakult, paradicsomi virág, melyen a bűnbeesést követően jelentek meg a tö-

visek (a bűnbeesés pénteken, Venus napján "történt").  Mária "tövis nélküli rózsa" 

(pünkösdi rózsa), mentes az eredendő bűntől. Ezt a gótika és a reneszánsz gyakran 

ábrázolja lugasban, rózsákkal teli „zárt kertben”. A vörös rózsát a kereszténység is 
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a vérrel asszociálja, Krisztus hulló vére és a rózsa az egyházi latinban az égi har-

mattal (lat. ros) társul. A vadrózsa öt szirma Krisztus szent sebeit jelképezi. Ahogy 

a fehér rózsa a tisztaságnak, úgy a vörös a vértanúságnak, a paradicsomba jutás jo-

gának jelképe is lehet. Szent Ferenc stigmáiból hulló vérnyomán rózsák fakadnak. 

Rózsát hord a kötényében a rózsa csodáiról nevezetes Árpád-házi Szent Erzsébet, 

kosarában Szent Dorottya.  Antik mintára az olvasó, de a katedrálisok rózsa abla-

kai is az örök körforgást szimbolizálják, s ez utóbbiak a kerékjelképekkel mutatnak 

rokonságot éppúgy, mint a hasonló értelmű egyetemes rozetta- (stilizált rózsa) mo-

tívumok .A középkor és reneszánsz világi művészetében a rózsa ismét a földi sze-

relem jelképe. A szerelem kertjének piros virága a vulvát jelképezi, tövisei a „szív 

sebeit”. A szerelem és szépség virága a rózsa a népi szimbolikában (gyakran azon-

ban a névhasonlóság miatt a rozmaring, lat. ros marinus, „tengeri harmat” helyette-

síti). A rózsa leszakajtása a népdalban az első szerelmi együttlétre utal, a mesék 

hősnőit és hőseit sokszor rózsának hívják, arcukon rózsa nyílik, ill. rózsát nevet-

nek.  Az újjászületésnek is lehet rózsa a népi jelképe; az elhunyt szerető(k) sírján 

piros rózsa (vagy rozmaring) nyílik. A rózsa (lugas) antik hagyományból eredően a 

titoktartást,  gyónási titkot is jelképezi. A latin sub rosa  kifejezés máig  használa-

tos  bizalmas  ügyek  megnevezésére. [55, internetes adatforrás.]. 

  

 

 

 

 

 

Szőlő 
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Egyik legősibb kultúrnövényünk, élet- és haláljelkép. Ahol csak termesztet-

ték, kezdettől fogva szent és isteni növénynek, életfának tekintették. A sumer írás 

az "élet" szót szőlőlevél alakú jellel ábrázolta. Egy zsidó hagyomány szerint a pa-

radicsomi fa szőlőtőke volt. A Biblia a szőlő első ültetőjének a vízözön utáni em-

beriség ősapját, Noét teszi meg. Az Ótestamentumban a szőlő, mint példázat, ha-

sonlat vagy jelkép újra és újra felbukkan, s a próféták messiási szimbólummá te-

szik. A szőlőtő, mint Krisztus és a keresztény hit szimbóluma az evangéliumi kez-

detektől fogva a vallásos művészet főmotívuma. E jelképes szőlőtőke ótestamen-

tumi talajban  gyökeredzik, de a hellenisztikus misztika táplálta. A lugasban alvó 

Noé maga az első tőke, melyből Krisztus, az „igazi szőlőtő”, az isteni "sarj" ered. 

[57, internetes adatforrás.] 

Császlócon mindhárom motívum jellemző volt a legrégibb időktől 

kezdve. Gyakran előfordult, hogy az elszakadt, kirojtolódott, elkopott terí-

tőt, törlőt, vagy a pecsétes abroszt a fiatal menyecske ugyanolyan mintával 

másolta át, s így az akár száz éves családi terítők magújulva még nagyon 

sokáig a háziasszonyok büszkeségei voltak. 
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3. A SZÖVÉS-FONÁS SZAKSZAVAINAK ADATTÁRA 

 

Ebbe a fejezetbe összegyűjtöttem a szövés-fonás műveletéável kap-

csolatos olyan szkszavakat, amelyek előfordulnak még szülőfalum idősz 

asszonyainak nyelvhasználatában. A legtöbb szót magam is tudtam értel-

mezni. Segítségképpen felhasználtam A magyar nyelv történeti-etimológiai 

szótárának, illetve a Magyar Néprajzi Lexikon anyagait az adott szóval kap-

csolatban. Ilyenkor zárójelben hivatkozom a forrásra. 

Egy-egy szócikk felépítése a következő: az első helyen kiemelve a 

gyűjtött szó áll. A névszók esetében ezt követi zárójelben a grammatikai sze-

relése, majd az értelmezése. Utána az alapszóra vonatkozó történeti 

asdatokat ismertetem. itt kiemelném, hogy az ismétlődő alapszavaknál csak 

egyszer végzem el a történeti ismertetést. A szócikket a legtöbb esetben 

adatközlői példamondattal zárom. 

Előfordul olyan szó a gyűjtésemben, amit az adatközlők nem tudtak 

pontosan megmagyarázni, csak ismerték, illetve emlékeztek rá. Ilyenkor én 

is csak ezeket a rövid információkat közlöm. 

A 

Abrosz fn.[~ra,~t,~nak] Hímzett asztaldísz, asztalterítő. Német eredetű 

[TESz, I.189.o.] Pl: Régen az abroszt csak ünnepekkor használták. 

Akasztószeg fn..[~re,~t,~nek] - rögzítéshez használják. - Az akasztószeg a 

szövőszék részeihez tartozik. Tedd a ruha sarkába az akasztószeget! 

Álló fa fn.[~ra,~t,~nak]  a szövőszék része. 

Áztat  - puhítás végett vízbe helyezi a kendert. - Az áztatás fontos munka-

folyamata a kender megművelésének. — [1510]. — ősi örökség a finnugor 

korból. - ' nedves, vizes lesz [TESz, I.205.o.] – Áztattuk a fonalat hetekig. 

    

B 
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Bak fn.[~ra,~ot,~nak]- két keresztbetett lécből álló eszköz. - A felmotollált 

fonalköteget a bakra helyezik rá. . — [1395]. - német, közelebbről bajor - 

osztrák eredetű szó. — ' egy fajta állvány ' - [TESz. I.221 .o.]  

Borda fn.[~'nak,~'ra,~'t]  fából készült szerszám. A szövőszék azon része, 

melyen keresztül kell szedni a cérnát.  - [1405]. - szláv erdetű szó A ma-

gyarba egy trt. Típusú, közelebbről meg nem határozható szláv nyelv brdo 

szava kerülhetett át. - [MNyTESz: 1 .k.343.o.]. A legrégebbi szövőszéken a 

faluba, matyómintás borda van. 

 Bordahaj - a szövőszék részeihez tartozik.                                                                       

Bordahajtó rúd - szintén a szövőszék részének egyike. 

Borda tartó fn.[~n,~t,~ba] A szövőszek része, melyben bele van helyezve 

maga a borda. Pl: Szövéskor a bordatartóból kicsúszott a borda 

Bránka - azt a hosszú, fésűszerű, két végén zárt, de a tetején felnyitható, 

fából készült eszközt, amellyel a fonalat felvezetik a szövőszékre 

bránkának nevezik. 

 

C 

Cérna fn.[~'nak,~'ból] Len vagy kender feldolgozás során készített, szö-

véshez, varráshoz szolgált vékony szálszerű anyag.-Német eredetű[ TESz. 

I.431 .o.] - Nagymamám kerekes cérnából varrt.  

Cipke - segítségével egyenlítjük ki a cérnát. A cipke a kifeszített fonalak 

közé dugott léc. 

 

Cs 

Csepű fn.[~l]  - az első vonás után lehulló megfonható durva szösz. - A cse-

pű a kenderkivonat utolsó származéka. — [1405]. - ótörök eredetű szó. A 
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csöpű-csepű váltakozás a m. ö~ëhangviszony alapjén érthető. - ' kóc, szösz ' 

-[TESz: I. 504.o.]  

 Csép fn.[~el,-lő]   - a láncfonalakat szétválasztó pálca. — [1395]. - szláv, 

közelebbről déli szláv erdetü,. A szókezdő m. Cs hanghelyettesítéssel lépett 

a szláv helyébe 'láncfonalakat szétválasztó léc' - [TESz: I.500.o.]  

Csiga fn.[~'ra,~'nak] Fonásnál amikor már szöszölték a kendert, erre teker-

ték fel.Pl: A csiga tetejével megszúrtam az ujjam. 

Csüllő fn.[~'re,~'nek] -  kézzel hajtott eszköz. - Csüllő segítségével a fonalat 

egyformára tudjuk tekerni egyik csőről a másikra.  Hangutánzó eredetú szó 

[TESz: I.508.o.] 

 

D 

Dörzsöl - munkafolyamat. - A gerebenezés után következik a dörzsölés. -

[1562]. - vitatott erdetű szócsalád. A származékszavak a törő ige tör alapsza-

vából alakultak gyakorító képzőbokrokkal. Ezt a származtatást támogatja a 

dörzsölnek hosszú ideig élő törsöl, törzsöl alakváltozata és a jelentéseknek a 

töröl egyes jelentésváltozataival való egyezése.- [TESz: I.673.o.]  

E, É 

Ereszték fn.[~'re,~'nek]  - A két rész közti eltérést eresztéknek nevezik. — 

[1231]. - származékszó, az ereszt igéből alakult. - [TESz: I.784.0.]. 

Ék fn.[~en,~et,~be] - A szátva egyik összetartó ereje az ék. —[1508]. - bi-

zonytalan eredetű, ősi örökség az ugor,esetleg a finnugor korból - ' hegyes 

szöget alkotó sík lapokból határolt merev test'- [TESz: I.732.o.].  

 

F 

Falvédő fn.[~nek,~t] Falvédő,mely különböző mintákkal hímzett vászon 

anyagból készült.Pl: Nagymamám falvédője tulipán mintás. 
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Fajfatartó fn.[~ra,~nak,~ről] A szövőszékben ebbe rakták bele a cér-

nát.Pl: Csak az után állítottak fel a szövőszéket, miután belerakták a cér-

nát a fajfatartóba. 

Fehérít - A megszőtt vásznat napon tartja, fehéríti. — [1372]. - bi-

zonytalan eredetű. Talán -ér képzős származékszó, alapszava ősi örökség 

lehet a finnugor korból. A lapp alapján felteetendő szóbelseji * j a 

magyarban egyrészt folytatódhatott ( fejér, fej ír), másrészt hangzóközi 

helyzetében kieshetett, s hiátustöltő h került a helyére (fehér)- [TESz: 

I.861.o.]  

Feszítőfa - Feszítőfa segítségével tekerjük a cérnát a szátvára. — [1372]. - 

ismeretlen eredetű szócsalád. A fesz Révai Miklós nyelvújítás kori 

elvonása, a feszes alakból. - 'feszesre húz, kinyújt'. - [TESz: I.900-901 .o.]. 

Fon –[ al, -ál, - ó, -at] - Hajtogatva teker és több szálat így egyesít ez a fo-

nás. — [1093] .- ősi örökség a finnugor, illetőleg az uráli korból. A 

megfelelések azonban vitatottak. - 'sodor, hogy szálat, fonalat kapjon' - 

[TESz: I.946.o.]  

Fonal fn.[~at,~ból] Vastagabb anyagdarab, horgoláshoz használták. Ken-

derből vagy lenből készítették.Pl: A fonalat orsóval és kézzel is sodorták. 

Fonalfelvetés fn.[~ra,~ról] -Szövés előtt sorra kerül a fonalfelvetés műve-

lete. —   A függőleges tengely körül forgó ráma oldalára spirálisan gom-

bolyagból rakják fel a fonalat két szálával, amennyi fonal a vászon széles-

ségéhez szükséges. Eszköze a vetőfa vagy vetőkaró. - 'a láncfonal előké-

szítése a szövésre' [MNL: II. 196.0.]-Fonalfelvetéskor a kicsik mindég ol-

dalra ültek. 

Fonalmosás fn.[~ra,~ról]  -Szövés előtti tisztítás. — [1350]. - ősi örökség 

az uráli korból. - 'vízben tisztító hatású folyadékban tisztít'. - [TESz: II. 

962.o.]. — 'a motringokba motollált fonal szövés előtti tisztítása' - [MNL: 

II. 196.0.] – A fonalmosást nem tudta akárki. 
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Fonó fn[-ba,-ból]- A fonó jó szórakozási lehetőséget nyújtott mindenki-

nek. —  A kenderszösz közös munkában történt. Felfonását a középkor óta 

ismerjük. - 'munkaszokás' [MNL: II.197.o.] 

Fonóest mn.[~re,-ről] Régen esténként az asszonyok összeültek hogy 

együtt fonjanak, szőjenek, hímezzenek és itt dolgozták fel a szárított lent, 

vagy kendert.Pl: Ma már egyre kevesebb helyen őrzik a fonóest hagyomá-

nyát. 

Gereben fn.[~nel, ~re]. Evvel szöszölték ki a kendert. A gerebenen fésülik 

először a kenderrostot. — [1192]. - a magyarba egy török kandir kerülhe-

tett át. - 'érdes,szeldelt levelű, magasra növő kétlaki rostnövény'. - [MNL: 

III. 134.o.]. — ótörök erdetű szó. - [TESz:II.441 .o.] . A gerebennel 

vigyázni kell, mert a teteje mindig megszúrja valaki ujját. 

Guzsaly - fn.[~ra,~nak,~ról]- kézi fonáshoz használt eszköz. — [1346]. - 

szláv eredetű szó. A magyarba egy depalatizált alak kerülhetett át. - 'kézi 

fonásnál használatos eszköz, amelynek pálcájára a megfonni való szöszt, 

gyapjút tekerik. - [TESz: I. 11l.o.]. — A díszes guzsalyt alkalmanként sze-

relmi ajándékként készítette a legény a lánynak. - 'gyakran gazdagon 

faragott, ritkábban festéssel is díszített rúd, amelyre a fonásnál a 

rostcsomót felkötik'. - [MNL:II.329.o.].  

 

H 

Hajtó fn.[~ra,~ról] - vitatott erdetű szó. A m. hajt eredeti jelentése 'kerget, 

hajszol, terel'— [1416] - 'mozogtat, mozgásban tart'. - [TESz:II.28.o.].  

Hasajó fn.[~ra,~ról] Erre tekerik a vászont, amikor az esztovátáról jön a 

cérna.Pl: A hasajóra erősen rá kell tekerni a vászont, hogy a pokróc erős 

legyen. 

Húzgáll - A szöszt a gerebenben húzogatják. — [1416]. - ősi örökség az 

ugor korból. - 'ránt, szakít, maga felé von'. - [TESz: II 176.0.].  
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K 

Karózás fn.[~ra,~t,~nak]- Áztatáskor így rögzítik a vízbe rakott 

kendercsomókat. — 'a tőkék támasztékára és védelmére szolgáló 1,5-2 m 

hosszú, kihegyezett farúd földbe verése'. - [MNL:III.83.o.]. 

Kender fn.[~t,~ből] Növény, melyből feldolgozása után, vászont ké-

szítettek.Pl.:Falumban a kendert a falut körbevevő földeken termesztették. A 

kender rostjaiból fonalat készítenek. — [1395]. - török erdetü szó.' érdes, 

szeldelt levelű, magasra növő kétlaki rostnövény' - [MNL: III. 134.o.] A 

kendert sokra használtuk 

Kendercsapás fn.[~ra,~t,~nak]- [1416]. — örökség a finnugor korból.- 'üt' -  

[TESz:III.135.o.] 

Kendermorzsoló henger - 'a kenderpuhítás egyik eszköze, kör ala-

kú,samara kiképzett élére állítottan körbejáratott malomkő, esetleg malom-

kőpár, vagy újabban bordázott felületű, kónuszos vashenger '.[ MNL:III. 

138.o.]. 

Kendermunka fn.[~ 'nak,~'t] - a termelt kendernek házilag, hagyományos 

módon  és eszközökkel vászonnemüekké való feldolgozása, amit szinte kizá-

rólag  a parasztcsalád nőtagjai végeznek ' [ MNL:III. 138.o.]. 

Kendertisztítás fn[~t,~on,~ra]  'a kender törését követő munkafázis, amellyel 

a még rostok között pozdorja szilánkjai a kéttilós rendszerben  eltávo-

lítják' [MNL:III.138.0.]. 

Kendertörő szék fn.[~nek,~re] Kender feldolgozás során használták, abból 

a célból, hogy a kender minél szöszösebb legyen.Pl: Óvatosan kell bánni a 

kendertörő székkel, mert könnyen megvághatod vele magad 
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Kéve fn.[~'t,~ből,-nek] - Csomóba összekötött vagy összerakott kinyűtt ken-

der. — [ 1372]. - bizonytalan eredetű szó. - ' learatott gabonának vagy más 

szálas terménynek egy kötegnyi csomója' - [TESz: II.477.o.].  

Keresztszemes csillagos mn.[~t,~nak] Egy fajta hímzésminta, kendőkre, ab-

roszokra hímezték.Pl: Ennek a kendőnek a mintája keresztszemes csillagos. 

Kistekerő / nagy tekerő - [1495].- bizonytalan eredetű szó. - 'forgatással 

működtet, mozgat' - [ MTEsz:III. 877.o.]. 

 

L 

Lába fn. [~t,~'n,~'ra] - [ 1372] - bizonytalan eredetű szó. A magyar láb régi 

eleme szókészletünknek.- 'tő,talp'.- [TESz: II.698.k.o.]. 

Lábító - Lábító fn. [~t,~n,~ra] A nyüst alsó részére van kötve, a lábítóval 

kell váltani a cérnasort. — [ 1470]. - származékszó. Egy feltehető lábít 

igének főnevesült igeneve. - 'pedál,a munkapadnak az a része ahová a láb 

feszül,támaszkodik'. - [TESz: II.701.o.] - nak. A lábítót nagy erővel kell le-

nyomni, hogy a cérnasor átváltson Kisegítő eszköz.  

Lapos kalotás fn.[~nak,~'t] Hímzés egy fajtája, melynek mintái szögletes 

alakúak.  Ma megtanultam lapos kalotást hímezni. 

Len fn. [~t,~ből] Növény, melyből vászont készítettek. — [1395]. A len a 

kendertől finomabb és igényesebb növény,szerb-horvát átvétel. -' Lein 

Flachs'. - [TESz: II.300.o.]. A lent mikor termesztették sokszor kellett öntöz-

ni.  

Lenmunka fn. [~t,~ból] - 'a lennek házilag, hagyományos módon és eszkö-

zökkel vászonnemüekké történő feldolgozása. -  [ MNL:III.442.o.] . 

Lenvászon fn. [~ra,~nak,~ból] Len feldolgozás során készített már kész 

anyag, melyet a hímzéshez használtak az alapjaként.  A lenvászonból készí-

tették a zsákot is. 
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Lepkésminta mn.[~'s,~'n ,~'ból,~'ra] Kendőknek az aljára kötött rojt egyik 

mintájának megnevezése. Nagymamám lepkésmintás rojtot kötött a kendő 

aljára. 

Lúg fn. [~ba,~ból]  - szláv eredetű szó — [ 1453] .- 'fahamu'. -  [TESz: 

II.798.o.]. A lugos vízbe nye nyúlkákj! 

 

M         

  Mángorló fn. [~ra,~ról]   - A vászonból készült anyagot, vasalás helyett 

mángorlóval szokták simára puhítani. — [1661]. - német eredetű szó. - 

’vásznat egyfajta eszközzel kisimít' . - [TESz: II.837.o.]. 

Motolla fn. [~ra,~nak,~ról]   - [1405]. — szláv erdetű szó. A m. motolla for-

rásaként a déli szláv nyelvekre és a szlovákra gondolhatunk. A régi adatok 

rövid 1-je miatt a délszláv átadó valószínűbbnek tűnik. - ' rúd alakú fonal-

gombolyító eszköz’, '10 pászma fonal'. - [TESz: II.966.o.]. 

                                                                                                                                            

Ny 

Nyomdokó  fn. [~ra,~ról] . Ősi örökség az ugor korból, esetleg a finnugor 

korból. A földre súlyával ránehezedik, azt nyomja. [ TESz.II. l051-1052]. 

Nyű - a kendert tövestől kihúzza földből. — [1416]. - ősi örökség az uráli 

korból.  A magyar szó depalatizált n kezdetű változatának létrejöttében 

hasonló hangalakú nő ige nő ~ nyő váltakozása is szerepet játszhatott. - 'tép, 

szaggat,kitép, kihúz valamit'. - [TESz:II. l060.o.]. 

Nyüst fn. [~be,~ről] Az szövésben arra szolgál, hogy a cérnatartót váltsa.Pl: 

A nyüstbe egy szálával raktam a cérnát. [1315]. — ismeretlen eredetű szó. - ' 

lóg' - [TESz: I. 999.o.]. 
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Nyüst függő - [1315]. — ismeretlen eredetű szó. - ' lóg' - [TESz: I. 999.o.]. 

 

O 

Orsó fn. [~nak,~ra] - Fából készült pálca, melyre a cérnát tekerték.Pl: Az 

orsóra 30 méter cérnát tekertem fel. [1405]. — ótörök eredetű szó. — 

'fonóeszköz, amelyre a fonalat felsodorják'. - [TESz: II 1094.o.]. — 'a rost- 

vagy a gyapjúszálak fonására használt, 20-30 cm hosszú, két végén hegyes 

botocska'. - [MNL: 4.k.l 1 l.o.]. 

Orsókarika fn. [~nak,~ra] - [1416]. — valószínűleg magyar fejlemény, a 

kerék ~ kerek veláris hangrendű párjának kicsinyítő képzős származéka. - 

'körvonal alakúra formált tárgy, eszköz', 'kör, alak, kerek forma'. -[TESz: 

II..382.o.]. — 'kis fakorong, ami az orsó alján található'. — [MNL: IV. 11 

l.o.].  

 

P 

Pálca - [1495]. — szláv eredetű szó. - 'vékony, rendszerint hajlékony bot'- 

[TESz: III.30.o.]. 

Parasztminta mn. [~'t,~'s,~'nak] Egyszerű, csíkos pokróc minta. Falumban 

a parasztmintás pokróc volt a legnépszerűbb.  

Párnahaj fn. [~nak,~ba,~ra] Ágynemű huzat, melyet tollpárnára húztak rá. 

Szövéssel készült . A párnahaj szélére vert mintát varrtak. 

Párna tok fn. [~ba,~nak] Ebbe tömték bele a lefosztott libatollat, sűrű 

vászon anyag. A párna toknak erős, sűrű anyaga volt. 

Pászma fn. [~'t,] Az esztovátában a borda fel van osztva pászmákra. A bor-

dán vagy jegy, általában 11-es bordák szoktak lenni. Egy pászma 30 szál 
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cérnából áll.Pl: Minél kevesebb pászmára van megvetve a cérna, annál 

sűrűbb a pokróc. A motollára feltekert 30 szál fonalat pászmának nevezik. 

— [1427]. - szláv eredetű. - 'bizonyos számú fonalból álló köteg'. [TESz: III. 

l20.o.] 

Pendely fn. [~nek,~t] Vászonból készült női ruhadarab, a népviseletek alatt 

alsószoknyaként szolgált. Pl: Napjainkban a pendelyt már nem ismerik. 

Pokróc fn.[~nak,~ba,~ra,~'ból] Rongyokból készült durva anyag, amit szö-

véssel állítottak elő. A házakba a földre terítették vagy esetleg a lakodalmak-

ban a lócákat takarták le vele.  Falumban a leggyakoribb pokrócminta a 

parasztmintás 

Ponyva - [1130]. —szláv eredetű.- 'erős vászonból való burkolásra, sátrak 

fedésére stb.'- [ TESz: III. 251.o.]. Ma is van ponyvánk 

Pozdorja - [1416]. — szláv eredetű. - 'Len kender fás hulladék'. - 

[TESz:III.269-270.o.]. 

Puhít - [1560]. - származékszó: ugyanabból a hangutánzó tőből keletkezett, 

amelyből a puhol, puhol, illetőleg a pohos. Ugor egyeztetésre, nem valószí-

nű, szláv származtatása téves. -' lágy, a nyomásnak könnyen engedő'. - [ 

TESz: 3.k.305.o.]. 

 

R 

Ritka mn.[~'n,~'bb] Nem sűrű, nem gyakori, részek, amelyek távol vannak 

egymástól. Ritkának nevezik a pokrócot, melynek nincs tartása.  Ritka lett 

most ez a pokróc. 

Rojtkötés fn.[~re,~nek]. A szőnyegek, kendők, szalvéták aljára kötöttek 

különböző mintákba rojtokat, hogy az anyag ne bomoljon le. Édesanyám 

tökmagmintás rojtot kötött a kendő aljára. 
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Rokka fn.[~ra,~ról].  - A rokka lábbal hajtott, fonásra való eszköz. — 

[1525]. - vándorszó. - 'guzsaly, fonásra használt háziipari eszköz'. - [TESz: 

III.432.o.]. — 'lábmeghajtásos szerkezet, amely egyidejűleg sodorja a szála-

kat fonallá és tekeri fel a kész fonalat a csévére'. - [MNL: 4.k.361.o.]. 

Rongy fn. [~ot,~on] . Elnyűtt textilanyag darabja. felhasznált anyag. Nagy-

anyám minden nap vágja a rongyot. 

Rúd fn. [~at,~on] - [1372] — ismeretlen eredetű szó. - 'különböző méretű, 

célszerűen megmunkált fa vagy fémdarab. - [TESz: III.461.o.]. 

 

S 

Sikkattyú fn. [~t,~ban ] A nyüstre van kötve,fel- le jár benne a cérna. Le-

hetővé teszi a nyüst mozgását. — [1513]. - ismeretlen eredetű szó. - 'a 

nyüstöt tartó csiga, karika a szövőszéken'. - [TESz: III.534.o.]. A 

sikkattyúban összeakadt a cérna.  

Spárga fn. [~t,~ban ] - A szösz rögzítésére való zsineg. — [1593]. - olasz 

eredetű szó. -'madzag, zsineg'. - [TESz: III.585.o.]. 

Sulyok fn. [~nak] Miután a lent, kendert kiáztatták, evvel verték ki belőle 

a vizet, sulykolták. Vastag, nyeles faeszköz a sulyok. — [1355]. - vitatott 

eredetű szó. - 'valaminek a földbe verésére, döngölésére használt súlyos 

kalapácsszerű eszköz'. - [TESz: III.615.o.].  A sulyokkal erősen kellett ütni 

a kendert. 

Sulykol - Mosáskor csapkodják, sulykolják a fonalat. — [1604]. - vitatott 

eredetű szó. A súly fn. -h kicsinyítő képzős származéka. - [TESz: III. 

615.o.]. 

Surc fn. [~nak,~ba] Nagy kötény, amikor az asszonyok elmentek vásárolni 

a boltba, táska helyett ebbe bakoltak. Német eredetű szó. Nagymamám 

még ma is surcba jár. 
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Sz 

Szalvéta fn. [~'t,~'ra] Szekrények, polcok díszítésére szolgáló hímzett 

anyag.Egy garnitúrához 4 szalvéta tartozott. 

Szapul -  [1575]. — származékszó. A szapu főnévből jött létre az -1 

denominális verbumképzővel. - 'lúgos vízben áztat'. - [TESz: III..677.o.]. 

Szál fn[~t,~as]  - [1405]. — ősi örökség a finnugor korból. -’fonal, cérna 

ill. annak egy darabja'. - [TESz: III.655.o.].  

Szár fn[~t,~as]  - [1372]. — ősi örökség az ugor korból. - 'valaminek a 

hosszú, kinyúló része, törzse, nyele'. - [TESz: III..677-678.o.]. 

Szárít - [1586]. — 'szárazzá tesz'. -[TESz: III.678.o.].  

Szedett minta mn. [~'s,~'t] Pokrócszövésnél egy fajta szövési módszer. 

Ma szedett mintás pokrócot szőtt nagymamám.  

Szortíroz -   Amikor a szövésnek szánt rongyot szétrakják, akkor szortí-

roznak. — [1855]. - német eredetű szó. A m. sors etimológiai családjába 

tartozik. - 'fajta, minőség szerint szétválogat'. - [TESz: III.788.o.]. 

Szösz - Gerebenezés után keletkezett, fonásra alkalmas kender. - [1405]. 

— bizonytalan eredetű szó. - ' csepű, kóc, pehelyszerü textilhulladék a 

kender vagy len gerebenezésekor használt másodrendű fonal.  [TESz: 

III.798.o.].  

Sző-  Aki a szövőszéken dolgozik. - [1213/1550]. — ősi örökség a finn-

ugor korból. - [TESz: III.791.o.].  

T 
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Talp fn[~t,~as]   - [1395]. - bizonytalan eredetű szó. - 'valami alsó része, alj-

zat'. - [TESz: III. 831.o.].  

Tarisznya fn.[~'nak,~'ba,~'ra,~'ból]  A kaszások, földművesek ebbe hordták 

az ételt magukkal a mezőre. Gyakran kellett szőni, mert sok kellett belőle  

Ma a tarisznyába friss cipó került. 

Tekerő fn. [~re,~ről]  -  A tekerő egy fadarab, amellyel feltekerik a fonalat a 

szövőszék végén levő fahengerre. — [1495]. - bizonytalan eredetű szó. - 

[TESz: III.877.o.].  

Tekerőfa fn. [~'t, ~'ja] Fa alkatrész, amellyel a megszövendő fonalat 

feltekerik a szövőszék végén lévő vastag hengerre. Szövéskor a tekerőfa 

helyére ment az eresztőrúd. 

Tiló fn. [~ra,~ról]  - A tiló fából készült eszköz a kender törésére. — [1555]. 

- csuvasos jellegű ótörök jövevényszó. [TESz: III.969.o.]. 

Tör - [1350]. —ismeretlen eredetű szó. - [TESz: III.968.o.].  

 

V 

Vág - [1372]. — ősi örökség az ugor korból. - 'éles eszközzel lemetsz 

földárából'. - [TESz: III. l065.o.].  

Vászon fn. [~nak,~ból,~ra]. Kenderből vagy lenből készült anyag, melyet 

ruházatként, törölközőként, ágyneműként, díszítésként használtak. Pl: A 

vászon előállításához sok munka és idő kellett. -  [1507]. — ismeretlen 

erdetű szó. - 'len-, kender- vagy vékony pamutfonalból szőtt szövet'. - 

[TESz: III.l099.o.] 
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Vég fn. [,~ből,~re]. - A vég az orsó felső része, amelyet fonás közben az uj-

jak között pörgetnek. — [1055]. - bizonytalan eredetű szó. - [TESz: III.l 

104.o.].  

Veriznek - A fonalmaradékot veriznek-nek nevezik. — 'a szövéskor a vászon 

kezdete előtt és vége után fennmaradó láncfonal'. [MNL: V.529.o.]. 

Vert minta fn. [~'t, ~'s]. A párnahaj szélére varrták. Kicsi lyukakból ált, 

melyeknek a széle szépen el volt dolgozva. A vert minta mindig fehér színű. 

Vetélő fn. [~n,~be] Itt vetik meg a cérnát pászmákra. A szövőgép alkatrésze 

a vetélő. — [1405]. - származékszó. A vet igéből gyakorító képzéssel alakult 

vetél folyamatos melléknévi igeneve. - 'a szövőgépnek csónak alakú része, 

amely ide-oda mozogva a vetülékfonalat a láncfonalak közé beveti’. [TESz: 

III.l 132.] . A vetélőbe 10-12 pászmákra veti nagymamám a cérnát. 

Vető fn. [~n,~be] Ez veti meg a cérnát, 1 vetőköz 1 méter. Általában egy 

pokróc 30 vetőköz szokott lenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   3.1. A szakszavak eredet szerinti vizsgálatának                            

eredménye 
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         Az előző fejezetben, amely tartalmazta a szövés-fonással kapcsolatos szaks-

zavakat, elvégeztem a adatok történeti-etimológiai vizsgálatát is. A szócikkbe tehát 

bekerültek a A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárából származó in-

formációk. Ezeket összesítve elmondható, hogy a szövés-fonás szakszókincse jel-

lemzően magyar, illetve ősi (finnugor) eredetű. A nyelvi közeg még nálunk sem be-

folyásolta nagyban a szakszókincset,  mivel nem tapasztaltam, hogy jellemző lett 

volna, hogy valamely eszközt vagy műveletet szláv szóval neveztek volna meg. 

 

Az összegyűjtök szavak etimológiai vizsgálatakor a következő eredményekre 

jutottam, melyet diagram formájában szemléltetek: 

 

 

Amint az eredmények is mutatják, a legtöbb szó az ősi finnugor alapnyelvi 

szavak csoortjába tartozik. Majd ezt követik a szláv eredetű jövevényszavak, 

melyek aránya szintén jelentős. Ebbe a csoportba tartozik a legtöbb idegen eredetű 

vizsgált szakszó. A német jövevényszavak aránya szintén jelentős, ide főleg a 

mintákkal kapcsolatos szakszavak tartoznak. A török eredetű jövevényszavak és az 

ismeretlen eredetű szavak kisebb arányban, de szintén jelen vannak. Olasz- és 
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lengyel eredetű jövevényszót egyet-egyet találtam. Belső fejleményű szót és tuda-

tos szóalkotás eredményeként alkotott szót is csak egyet-egyet találtam. 

 

 

3.2. A szövés-fonással    kapcsolatos   szakszavak                       

szerkezeti elemzése 

 

A gyűjtés során megfigyeltem, hogy a témával kapcsolatos szavak 

egy jelentás része összetett szó, de számos olyan is található, amely 

valamilyen toldalékos formában használatos. Ezért éreztem 

célszerúnek elvégezni a szavak morfológiai elemzését. 

 

 

 

akasztószeg - szerves, szintaktikai, alárendelő, jelzős 

szószerkezet.                                                                                               

álló fa - 

-áll- abszolút, szótári relatívan szabad, egyalakú igető 

-ó - affixum,szuff. kétalakú változatlan melléknévi igenév képzője  

-fa - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú, tővégi időtartamot vál-

takoztató névszótő  

áz/tat - 

-áz - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető  

-tat - affixum, szuffixum, kétalakú változatlan müveltető igeképző  
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bak - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 

borda - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú, magánhangzóra 

végződő, tővégi időtartamot váltakoztató névszótő 

bordahaj - szerves, szintaktikai, tárgyatlan, jelzős szóösszetétel  

borda/hajt/ó rúd - 

-borda - abszolút, szótári, többalakú, tővégi időtartamot váltakoztató 

névszótő  

-hajt - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú, igető  

-ó - affixum, szuffixum, melléknévi igenévképző 

-rúd - abszolút, szótári, többalakú, tőbelseji időtartamot váltakoztató                                                  

cép/ka - 

-cép - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 

-ka affixum, szuffixum, kétalakú, változatlan, kicsinyítő képző                                         

csepíí- abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú névszótő                                                

csép - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő                                                

csüllő- abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő                                      

dörzsöl- abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető                                                                                               

ereszt/ék - -ereszt - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető                                    

-ék - affixum, szuffixum, deverbális nomenképző                                                                     

ék - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 
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 fehér/ít-                                                                                                                      

-fehér - abszolút, szótári, relatívan szabad,többalakú hangzóhiányos 

névszótő  

-ít - affixum, szuffixum, egyalakú változatlan, denominális ver    

bumképző                                                                                                              

feszítőfa - szerves, szintaktikai, alárendelő jelzős szószerkezet  

fogas - 

-fog -- abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető  

-as aff,szuff, egyalakú változatlan, deverbális nomenképző  

fon - abszolút, szótári,relatívan szabad egyalakú igető  

fonó - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető  

fon/at/fel/vet/és- 

-fon - abszolút, szótári,relatívan szabad egyalakú igető  

-al - affixum,szuffixum, egyalakú, változatlan, deverbáls nomenképző  

-fel - relatív tő, szótári, potenciálisan szabad, egyalakú névszótő  

-vet - absz, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető  

-és - aff, szuff., kétalakú, változatlan deverbális nomenképző  

guzsaly - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő  

hajt/ó -                                                                                                                         

-hajt - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető 

-ó -- affixum, szuffixum, egyalakú változatlan, mellélnévi igenév képzője 

húz/gál - 

húz -   abszolút,    szótári,    relatívan    szabad,   többalakú,     tőbelseji időtar-

tamot váltakoztató igető                                                                                                                                        

-gál - affixum, szuffixum, gyakorító igeképző                                                                  

karó/z/ás -                                                                                                                                              

-karó - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő                                                                       

-z - affixum, szuffixum, celekvő igeképző                                                                              

-s - affixum szuffixum, főnévképző                                                                            
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kender - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú návszótő                                        

kéve - abszolút,szótári relatívan szabad, többalakú, tővégi időtartamot vál-

takoztató  névszótő.                                                                                                        

kender/csap/ás -                                                                                                                                  

-kender - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő                                                

-csap - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető.                                                                  

-ás - affixum, szuffixum, kétalakú, változtlan deverbális nomenképző ken-

der/niorzjsol/ó henger - szerves, szintaktikai, tárgyas, szóösszetétel                                      

-kender - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú, névszótő                                            

-morzsol - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú, igető                                                     

-ó - affixum, szuffixum, melléknévi igenévképző                                                                         

-henger - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő  

kender/munka - szerves, szintaktikai, jelzős szóösszetétel  

-kender - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő  

-munka - abszolút, szótári, többalakú, tőbelseji időtartamot váltakoztató 

névszótő                                                                                                                                      

láb/a- -láb - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő  

-a - affixum,szuffixum, többalakú, többváltozatú, E/3 birtokos személyjel  
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len - abszolút, szótári, relatívan szbad, egyalakú névszótő  

len/munka - szerves, szintaktikai, jelöletlen, jelzős szóösszetétel  

        -len - abszolút, szótári, relatívan szbad, egyalakú névszótő 

       -munka - abszolút, szótári, többalakú, tőbelseji időtartamot váltakoztató név-

szótő 

lúg - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú, tőbelseji időtartamot         

váltakoztató névszótő 

mángorl/ó - relatív tő, relatívan szabad, többalakú, hangzóhiányos változatú  

névszótő 

-ó - affixum, szuffixum, deverbális nomenképző, folyamatos melléknévi igenév 

képző. 

mos - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú, sz-z változatú igető  

motolla - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő  

nyíl/ás - 

-nyíl - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő  

-ás - affixum, szuffixum, denominál is nomenképző, főnévképző  

nyomdok/ó - 

-nyom - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető 

-ó - affixum, szuffixum, deverbális nomenképző, folyamatos melléknévi igenév 

képző. 

nyű - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú csupán v-s változatú igető 

nyüst- abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő  

orsó - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő  

orsó\karika - 

-orsó - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 
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-karika- abszolút, szótári relatívan szabad, egyalakú névszótő 

pálca - abszolút, szótári,relatívan szabad,többalakú,tővégi időtartamot váltak 

pászma - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú tővégi időtartamot vál-

takozatató  

  ponyva - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú, tővégi időta rtamot 

váltakoztató névszótő 

pozdorja - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú,  tővégi időtartamot 

váltakoztató névszótő                                                                                     

puh\ít -                                                                                                                                                          

puh - abszolút, nem szótári, egyalakú, csonkatő -ít - affixum, szuffixum, 

deverbális verbumképző, mozzanatos igeképző                                                               

rokka - abszolút, szótári, relatívan  szabad, többalakú tővégi időtartamot 

váltakoztató névszótő                                                                                                

rúd - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú, mássalhangzó végű 

tőbelseji időtartamot váltakoztató névszótő. 

sikattyú - abszolút, nem szótári, kötött, egyalakú névszótő 

spárga -                                                                                                                                

abszolút, szótári, relatívanszabad,  többalakú tővégi időtartamot váltakoztató név-

szótő 

        sulyok – 

 abszolút, szótári,    relatívan szabad,többalakú,  mássalhangzóvégű 

hangátvetéses névszótő suly/ok - suly/súly - sulyok/súlykol 

szap\ul- 

-ul - affixum, szuffixum, deverbális verbumképző, visszaható ige-

képző szál - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 

szár\ít - 

-szár - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 

-ít - affixum, szuffixum, deverbális verbumképző, mozzanatos igeképző 
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szortíroz - abszolút, nem szótári, kötött, egyalakú igető 

szösz - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 

szó' - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú csupán v-s változatú igető 

talp - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 

teker\ö --teker - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető 

-ő - affixum, szuffixum, deverbális nomenképző, folyamatos melléknévi ige-

névképző 

tiló - abszolút, szótári, relatívan szabad, többalakú, véghangzóhiányos névszótő                                                                                                                                  

tör — abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető                                                                    

vág - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető                                                   

vászon - abszolút, szótári,rel. szab, többalakú véghangzóhiányos névszótő. 

-on - 

veriz/nek - 

-nek - affixum, szuffixum, dativus részeshatározó eset.  

vetél/ő - 

- vetél - abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú igető 

-ő - affixum, szuffixum, főnévképző 

vég- abszolút, szótári, relatívan szabad, egyalakú névszótő 

 

 Összegzésként megállapítható, hogy az itt tárgyalt szavak többszégének, 

összesen 64 % -nak él az igei és a névszói származéka egyaránt. Mindkettő 

használatban van. A legtöbb szó képzett, illetve továbbképzett, csak azok a 

szótövek nem kapnak további toldalékokat, amelyeket már nem használnak aktí-

van, sok esetben azért, mert már nem ismerik a jelentését, csak a szó alakjára em-

lékeznek az öregek.  

 

 

 

 

 



65 
 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

 

Magiszteri dolgozatom témája a szövés-fonás hagyományának bemutatása és a ve-

le kapcsolatos szakszókincs összegyűjtése és feldolgozása.  

 

 Kutatásom során bebizonyosodott a téma aktualitása, mivel ma már 

alig akad egy-két olyan szakember, aki még hagyományos formában űz 

egy adott mesterséget. Ezek a hagyományok az idő múlásával  feledésbe 

merülnek, mivel előbb-utóbb eltűnnek azok a „régi öregek”, akik még el-

ső kézből származó információval tudnak szolgálni mesterségekről, azok 

műveléséről. Sok minden átadódik ugyan a későbbi generációkra, de idő-

vel elvész az a tudás, amit már nem tudunk majd tolni..  Általánosan néz-

ve sajnos  nem kapunk  elég informácíót. Sok szép kézimunkát  állítanak 

ki  az Ungvári      Skanzenben,   de     azok a    magyar    motívumokat     

csak részben, vagy egyáltalán nem mutatják be.                                                                                               

A ma    nemzedéke    számára    is    nehézséget    okoz             egy -egy  

használati tárgy felismerése.                                                                                                                                                

A  szőttes      hagyománya    vidékünkön - a szövőasszonyok    jóvoltából 

– mai napig  él.   Bár a    fonal    már   nem    hagyományosan     kender-

ből,            hanem      pamutból               van.                                                                                                           

A szovjet érában a szőtteskészítés nem volt virágzó foglalkozás.                                                               

Diplomamunkám célja volt tehát, hogy rendszerezzem és összegyűjtsem 

azokat a szavakat, amelyek a szövés - fonás mesterségéhez tartoznak.                            

Összesen 94???? szót sikerült összegyűjtenem.                                                                                

Gyűjtésemben a szavakat először cédulákra írtam, majd ábécé sorrendbe 

raktam, példamondatokat szerkesztettem adatközlői forrásokra támasz-
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kodva, majd a szótárból kiírtam az adott szóra vonatkozó összes fontos 

információt.  

Kérdőív segítségével élő nyelvi gyűjtést is végeztem. A szavakat 

etimológiailag és szerkezetileg is vizsgáltam. Eredetük szerint csoportok-

ba soroltam a szavakat. 16 csoportot hoztam létre, amelyek a következők : 

ősi örökség a finnugor korból: áztat, fon, kendercsapás, szál, sző(5); né-

met eredetű szavak:  bak, mángorló, szortíroz(3); szláv eredetű szavak: 

borda, csép, guzsaly, lúg, motolla, pálca, pászma, ponyva, pozdorja(9); 

ótörök eredetű szavak: csepű, gereben, orsó, tiló, kender(5);    vitatott 

eredetű szavak: dörzsöl, hajtó, sulyok, sulykol(5); származékszavak: eres-

zték, lábító, puhít, szapul, vetélő(5); bizonytalan eredetű szó: ék, fehérít, 

kéve, kistekerő, lába, szösz, talp, tekerő, vég(9); ismeretlen eredetű szó: 

feszítőfa, nyüst függő, rúd, sikattyú, tör, vászon(6); ősi örökség az uráli 

korból: fonalmosás, nyű(2); ugor eredetű szavak:  húzgál, nyomdokó, szár, 

vág(4); szerb-horvát eredetű szó : len(l); bolgár eredetű szó:  nyüst(l); ma-

gyar eredetű szó:  orsókarika(1); vándorszó: rokka(l); olasz eredetű szó: 

spárga(l). Voltak olyan szavak is, amelyekre nem találtam eredetére 

vonatkozó információt: kendertisztítás, kendermunka, lenmunka, szárít, 

veriznek, csüllő, fonó, fonalfelvetés, karózás, kendermorzsoló henger, 

cipke, álló fa, akasztószeg, bordahaj, bordahajtó rúd, bránka.                                                                                                                                

A gyűjtőmunka során nem akadtak nehézségeim, mivel adatközlőim 

segítőkészek voltak. Minden fontos információt megkaptam tőlük, amire 

szükségem volt. Örülök annak, hogy adatközlőim segítségével betekintést 

nyerhettem a szövés - fonás rejtelmeibe. Régen az emberek saját kezűleg 

készítették ruházatukat, szőtteseket, kézimunkákat. Napjainkban nagy 

megbecsülésnek örvend az az ember, aki még mindig foglalkozik ezzel a 

csodálatos szakmával és továbbadja a tudást, hagyományt a felnövekvő  

nemzedék  számára.  
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Sajnos számos olyan szóval találkoztam, amelyet ismernek ugyan még az 

öreg nénik, de már elfelejtették, hogy pontosan mit is jelen t. Valószínűnek 

tartom, hogy az adatközlők körének tágításával, esetleg további kutatópon-

tokon való gyűjtéssel pontosítani lehetne, ki lehetne egészíteni ezt a mára 

már hiányossá vált tudást.                                                                                                     

Véleményem szerint elértem célomat, összegyűjtöttem, rendszereztem, ele-

meztem az általam választott népi mesterség nálunk ismert szakszókincsét, s 

ezáltal talán elértem,  hogy a többi nemzedék számára is elérhető legyen és 

megőrződjön a további generációk számára egy ilyen kiveszőben lévő, 

mostanság alulértékelt szakma szókincse.  
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РЕЗЮМЕ 

        В ході дослідження я переконалася в актуальності теми, адже в 

наш час дуже важко знайти майстрів, що традиційно практикують  

певне ремесло. Такі традиції з часом забуваються, зникають «старі» 

майстри, які можуть з перших рук надати інформацію про своє 

ремесло. Частина досвіду передається наступним поколінням, але 

корені першоджерел зникають.  Проаналізуючи  ситуацію взагалі не 

так уже й багато доступної інформації. Ужгородському Музеї 

Народного Побуту є багато різних традиційних предметів , але вони 

тільки частково або зовсім не відображають традиційні угорські 

мотиви.                                                                                                        

Представникам    сучасного   покоління    часом   важко розпізнати 

або ідентифікувати   традиційний   предмет побуту.                                                                                                                               

Назва     дипломної     роботи.     „Термінологія      ткацтва                

та   плетіння      у с.Часлівці  Ужгородського району”.                            

Мета  дипломної роботи.  Систематизація  та  збір слів які пов’язані   

із   ткацькою   майстерністю   та   плетінням.                                        

Усього   було зібрано 94 слів.                                                                                                    

У ході збору роботи всі слова були зафіксовані у формі списку в  

алфавітному порядку та за допомогою словника були етиміологічно 

ідентифіковані. Провела усне опитування серед мешканців с. 

Часлівці під час якого продовжила збір термінологічних слів. 

Етеміологічно та структурно дослідила усі нові слова. Відповідно їх 

походженню слова були зараховані у 16 мною ство-рених груп, а 

саме: давні фінугорські слова (5 слів), слова німецького походження 

(3 слів), слова слов’янського походження (9 слів), слова 

давньотурецького походження (5 слів), слова яких походження є 

спірним питанням (5 слів) та інші групи. Під час аналізу слів 
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стикнулась із словами походження яких нам невідоме: kendertisztítás, 

kendermunka, lenmunka, szárít, veriznek, csüllő, fonó, fonalfelvetés, 

karózás, kendermorzsoló henger, cipke, álló fa, akasztószeg, bordahaj, 

bordahajtó rúd, bránkа.  У процесі збору слів не виникало жодних 

проблем з респондентами, які охоче ділились інформацією та 

полегшили мою роботу. Завдяки респондентам багато що дізналась 

про ткацтво та плетіння. Як нам вже відомо, ткацька майстерність і 

плетіння відносяться до найстаріших занять, професій людства які є 

традиційними формами народного мистецтва. На сьогоднішній день 

людина, яка займається ткацтвом чи плетінням та велику увагу 

приділяє передачі цього досвіду молодшому поколінню, заслуговує 

на повагу оточуючих. У ході дослідження моєю основною ціллю 

стало збереження «термінологічного лексикону» ткацтва і плетіння 

як джерела для нових підростаючих генерацій нашого суспільства.                                                                                                     

26.11.2018 p. 
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RESUME 

While investigating the theme I was assured that it is difficult nowadays to 

find skilled workmen who traditionally practice some crafts. They are simply for-

gotten at some time, the “old” masters disappear and nobody remains to pass over 

the information about the crafts. Some experience is given to the future generations 

but the original roots disappear. Analysing the situation it was rather difficult to 

find the necessary information. There are different traditional of Folk Life, but they 

show the traditional  Hungarian  motives only partially.  For representatives of to-

days generation it is difficult to recognize or identify a traditional domestic thing. 

The topic of my diploma work is “The Terminology of wearing and looming 

in the village of Chaslivtsi Uzhhorod  region”. The  aim of my work is to systema-

tize and gather the words concerned these kinds of crafts. 94 words were gathered 

altogether. They are fixed in the form of a list in alphabetical order and were ety-

mologically identified with the help of a  dictionary. Speaking I  continued gather-

ing the terminological words. According to their origin they were included into  16 

newly formed groups by me. They are: ancient Finnish Hungarian words (5) 

words, words of German origin (3 words), words of Slavonic origin (9 words), 

words of ancient Turkish origin (5 words), words the origin of which is disputable 

(5 words) and other groups. There are some words the origin of which is unknown. 

While gathering the words there  were no any problems with the respondents, they 

willingly shared the information and made my work easier. Thanks to the people I 

got to know more about  wearing and looming. As we know they are the most an-

cient crafts. Today those who take up these jobs are greatly respected as they pass 

their experience to younger generations. To my mind maintaining the terminologi-

cal lexicology is a very important  source for future generations of our society. 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet                                                                                         

Az  anyaggyűjtés  kérdőíve 

Munkám során Lizanec Péter professzor által összegyűjtött kérdőívet  

használtam a gyűjtéshez. 

1. H.n. azt a növényt, amelyből hosszú munkafolyamat során a fonal készül: 

kender. 

2. H.n.. a fejlődésben lemaradt kendert: satnyakender, aprókender. 

3. H.n. az egy csomóba összekötött U. Összerakott kinyűtt kendert: 

4. kéve. 

5. H.n. a kender áztatására szolgáló vízterületet: kenderáztató. 

6. H.n. azt a két farudat, amellyel áztatáskor a kendercsomókat összefogják: 

kenderáztató rúd. 

7. H.n. a kihegyezett fadarabot, amellyel áztatáskor a vízbe rakott 

kendercsomókat a mederhez rögzítik: karó. 

8.    H.n. azt a kenderpuhító eszközt, amellyel áztatás után, a megszáradtkendert 

első törésként zúzzák: vágó. 

9. H.n. a tiló föl-le mozgatható részét, amellyel a fás kendert puhítják, 

csapkodják: vágója. 

10. H.n. azt a cselekvést, amikor a kendert tilóval ütögetik, hogy a fás része kihull-

jon: tilol. 

11. H.n. a középen kör alakban kovácsolt szegekkel ritkásan kivert deszkalapot, 

amelyen a kenderrostot először fésülik: gereben. 

12. H.n. azt a cselekvést, amikora szöszt a gerebenben húzogatják: húzgál. 
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13. H.n. az első osztályú szöszt: fejeszösz. 

14. H.n. az első osztályú szösznél durvább szöszt: aprószösz. 

15. H.n. a kézi fonáshoz használt eszközt, amelynek rúdjára tekerik a megfonandó 

szöszt: guzsaj. 

16. H.n. a guzsalynak azt a részét, amelyre a fonó asszony ül: guzsajtalp. 

17. H.n. a guzsaj rúdját, amelyre a szöszt felkötik: guzsajpálca. 

18. H.n. a szösz rögzítésérevaló zsineget a guzsalypálcán: spárga. 

19. H.n. a kézben tartott orsó alján levő kis korongot: orsókarika. 

20. H.n. a kézi fonáknál használt orsónak azt a részét, amelyre a fonalat tekerik: 

orsószár. 

21. H.n. az orsónak azt afelső részét, amelyetfonás közben az ujjak között pörget-

nek: vége, hegye. 

22. H.n. a lábbal hajtott fonásra való eszközt: kerekesguzsaly, rokka. 

23. H.n. a kerekesguzsalynak azt a részét, amely a szösztartó pálcát rögzíti: 

guzsajpálca. 

24. H.n. az asszonyok és lányok összejövetelét, amelyet a kender fonásával 

foglalkoznak: fonó. 

25. H.n. a motollóra feltekert 30 szál fonalat: pászma. 

26. H.n. az állványból és vízszintesen körbe forgo két keresztbe tett lécből álló 

eszközt, amelyre a felmotolált fonalköteget helyezik: bak. 

27. H.n. a tekerőbak állványát: lábbak. 

28. H.n. azt a vastag, nyeles faeszközt, amellyel a szapulóból kivett fonalat jól 

megpaskolták: sujok. 

29. H.n. azt a cselekvést, amikor mosáskor csapkodják a fonalat: 

30. sujkol. 

31. H.n. a mestergerenda alatt levő rudat, amelyen szapulás után a fonalat 

szárítják: fonaltartó rúd. 

32. H.n. azt a 10-15 cm hosszú henger alakú tárgyat, amelyre csévéléskor a fonalat 

föltekerik: csüllő. 
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33. H.n. a vető keretének alján és tetején levő kis pálcikákat, amelyek segítségével 

nyolcas alakban rögzítették a föltekert fonalat: fogas. 

34. H.n. azt a hosszú, fésűszerü, két végén zárt, de a tetején felnyitható, fából 

készült eszközt, amellyel a fonalat felvezetik a szövőszékre: bránka. 

35. H.n. a kézi szövésű vászon, pokróc, stb. előállítására való fából készült, több 

részből álló szerkezetet: szátva, szövőszék. 

36. H.n. a szövőszéken levő fahengert, amelyre szövés előtt föltekerik a fonalat: 

henger. 

37. H.n. azt a fadarabot, amellyel feltekerték a fonalat a szövőszék végén levő 

fahengerre: tekerő, kutya. 

38. H.n. azt a rudat vagy görbe fát, amellyel szövés közben letekerték a fonalat a 

hátulsó hengerről: eresztő. 

39. H.n. a borda keretét alkotó fát: bordahaj. 

40. H.n. a nyüst alsó és felső fáját, amelyekre a nyüstszemeket hurkolják: nyüst-

pálca. 

41. H.n. azt a facsigát, amely lehetővé teszi a nyüst függőleges irányú mozgását: 

sikkattyu. 

42. H.n. azt a faeszközt, amellyel a szövőnő a hosszanti fonalak szétválásákor a 

keletkezett résen behúzza a keresztfonalat: hajó. 

43. H.n. a szövőszéken a hátsó henger elé, a kifeszített fonalak közé dugott két 

lapos lécecskét: cípke. 

44. H.n. azt a fonalmaradékot, amelyet szövés után a bordából és a nyüstből 

kiszednek: veríznek. 

45. H.n. azt a cselekvést, amikor a szövéshez szánt rongyot szétrakják: szortíroz. 
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2. számú melléklet 

Császlóc története képekben 

1.   I. világháborús emléktábla a templom udvarban, Császlóc 

           

  

 

 

 

2.  A háborúba elhúrcolak emlékére a KMKSZ császlóci alapszervezete, a falu kö-

zössége 2002-ben emlékművet állított. 

 

 

 

https://www.karpatinfo.net/latnivalok/i-vilaghaborus-emlektabla-csaszloc
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3. Dobó-nap 

                   

 

 

4. A felújított   császlóci óvoda  átadása 
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        5.Számú melléklet 

Szőttesek 

 

        

Kis szegfűs törölköző                           Rózsás kendő 
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Csíkos mintás törlő 
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Kalotás násznagy kendő                                        Szőlő és virág mintás abroszok 

 

 

 

Legrégebbi násznagy kendő. 
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Szakító kendők. Ezt tették a gyékény kosárba, amikor kiszakították a kenyeret. 

                                                                                                      

                             

Földre való csíkor pokróc. 
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Fali pokróc 
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4.számú melléklet                                                                                                                

A szövőszék részei: 

 

A szövőszék részei:                                                      

1. Egybeépített oldalfa, talpfa, válfa 

2. Lánchenger 

3. Anyaghenger 

4. Nyüstök, csigák 

5. Borda a bordaládában 

6. Lábitók, felkötve a nyüstökre 

7. Cséppálcák, a láncfonalakat választják szét.  

 

Szövőszék – esztováta 

Nyüst és borda – amibe bele van 

fogva a cérna 

Vető – amire felvetik a cérnát 

Guzsalyos – amin a fonalat fonták 

Kerekes vagy csüllő – amin a cérnát 

tekerik 

Vetélő – ezzel dobják át a cérnát 

A pokróc szovésnél ugyan igy van, csak ott a rongyot először fel kell 

hasgatni, majd a csövekre feltekerni és szőni. 

A szövés legelterjedtebb esztköze a szövőszék amelynek több változata van , 

tájegységekként változik. A mi vidékünkön parasztszövőszéket használták, amit 

szátvának  hivtak. 
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Rokka                                                          Motolla 

 

                                      

     

Csüllő 1                                                       Csüllő 2 
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Nyüstök             Bordák 

 

 

 

            

Vetélők                                                            Vetélő (csónak, hajó) 
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  Csipkeszövésű terítő készítése                     A cérna befogása a bordába 

 

 

 

                                          5.  számú melléklet 

                                        Jellemző minták 

 

 

Rózsa mintás abrosz 
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Farkasnyomos párna 

 

 

Rákóczi terítő 


