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BEVEZETÉS

„Csak ami tanít, csak azt érdemes
őrizni, védeni, mint az érdemet.

Nem regék habja, nem szép mesék:
Asszonyok szőtték az idő köntösét,

az idő arcát férfiak faragták,
vetését vetették, termését aratták,

nem raktakfalat itt az óriások,
a föld népe rakta, soha mások”

(Magyari Lajos)

A paraszti társadalmak tárgyi felszerelésében nem különülnek el a „műalkotások”,

mint az újkor óta az európai felsőbb társadalmi rétegekében a képzőművészet körébe sorolt

táblaképek, szobrok, grafikai lapok. A parasztok nem vonnak határt „népművészeti” és „nem

népművészeti” tárgyaik közt, és ezt a határt a népművészet fogalmával dolgozó etnográfus is

csak viszonylagosan tudja kitűzni. A népművészet köréből azonban nem rekeszthetjük ki a

mindennap használt egyszerű eszközöket sem, részben mivel ezeknek a megformálásánál is

érvényesülnek  az  esztétikai  normák,  és  így  forrásául  szolgálhatnak  a  készítő-használó

emberek ízlésének, esztétikai elképzeléseik megismerésére, mivel számukra művészi értéket

jelenthetnek.

Régen ezek a  mesterségek  elterjedtek  voltak,  mivel  a  paraszt  ember  „nem tudott

elmenni a boltba és megvásárolni eszközeit”, hanem maga készítette el azokat. Ma ezek a

hagyományos  népi  mesterségek  az  ipar  és  a  sorozatgyártás  megjelenésével,  valamint  a

modern eszközök elterjedésével sajnos eltűnőben vannak.

Szakdolgozatom témájául azért választottam ezt a területet, mert nagyon fontosnak

találom ezen mesterségek felkutatását,  azon belül a népi díszítőművészet  hagyományainak

átadását, a fiatalabb generációval való folyamatos megismertetését, hiszen a mai gyermekek

lesznek ezeknek a hagyományoknak a továbbvivői, őrzői. A témaválasztás azért is kézenfekvő

volt  számomra,  mivel  Kárpátalja,  ezen  belül  a  Bereg  vidéke  minden  modernizáció  és

technikai térnyerés ellenére hű ápolója a régi értékeknek. Szerencsére az itt élő emberek nem

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

szőttes művészete, a táncház mozgalomnak köszönhetően újjáéled a néptánc, a fafaragás és az

ünnepek hagyományos megtartása.

Kutatási módszereim között szerepelnek a helyszíni szemlék, terepbejárások, a helyi

lakosokkal készített mélyinterjúk, irányított beszélgetések.



I. BEREGSZÁSZ MÚLTJA

A  beregszászi  vidék  már  az  őskorban  is  lakott  volt,  amit  a  Magyar  Nemzeti

Múzeumban  őrzött  leletek  is  bizonyítanak.  Állítólag  már  a  magyarok  bejövetele  előtt  is

létesültek itt római gyarmatok, melyeket „Peregium”-nak neveztek.

1048-ban Endre király fiáé, Béla hercegé volt e vidék, mint vadászterület,  gazdag

bölény  és  szarvas  állománnyal.  Halála  után  egyik  fiának,  Lampertnek  jutott  és  nevéről

keresztelték „Villa Lamperti”-nek, azaz Lampertházának.

1141-ben II.  Géza birtokába jutott,  de kun és  más  kalandor  népek elpusztították.

1241-ben IV. Béla alatt a Vereckei szoroson betört Batu khán tatárjai ismét elpusztították a

várost, lakosait nagyrészt legyilkolták, ezért 1247-ben új telepeseket hozatott ide a király, s e

telepesek  nagy  kiváltságokat  élveztek,  így  többek  között  a  „Bereg”  nevű  erdőben  is

legeltethettek ezek a szászok („Beregszász”).1 Talán ebből az időből származik az a legenda

is, amelyet Tompa Mihály (1817-1868) írt meg balladai stílusban. Eszerint egy Szász nevű

pásztor gulyáját  legeltette  a berekben, amikor  a bikája összeverekedett  a szomszéd csorda

bikájával. A viaskodás során a két állat egy gödröt kapart ki, amelyben a pásztor egy kancsó

aranypénzt  talált  (a ballada már hét kád aranyról  tud).  Ebből építettek templomot a folyó

partján.2 

A városnak már 1247 előtt saját lelkésze és temploma volt. 1271-ben V. István alatt

már megyei törvényszékek és gyűlések is tartattak a városban. 1320 után túlnyomóan szászok

lakták, és a város bírája is német volt.

Nagy  Lajos  és  anyja,  Erzsébet  a  városban  udvart  is  tartott  és  Erzsébet

főlovászmestere  a  beregi  főispán  volt.  1504-ben  zálog  címen  beitattatott  a  „Beregszász”

néven első ízben okmányilag  nevezett  város. 1566-ban a Szapolyai  János tokaji  táborából

visszatérő tatárok ismét felgyújtották, kirabolták és lakossága javarészét elhurcolták. 1625-

ben Bethlen Gábor birtoka volt, majd 1633-ban Rákóczi György és neje, Lórántffy Zsuzsanna

vették birtokukba és az 1645-ös összeíráskor 46 örökös jobbágy, 203 gyalogos, 53 özvegy nő,

46 alkalmazott és szolga, 50 zsellér és 33 pusztahely volt a városban.

1657. június 17-e ismét gyásznapja volt a városnak, mert a II. Rákóczi György ellen

irányuló bosszúból a lengyelek felgyújtották, s nagy része ismét elpusztult. 1680-ban Báthori

Zsófia (II.  Rákóczi  György özvegye)  halála  után menye,  Zrínyi  Ilona majd Thököly Imre

birtokába került  a város. 1703-ban kezdődött  a szabadságharc,  és ennek során II.  Rákóczi

1 DR. PÉCS GYŐZŐ: Beregszász megyei jogú város útmutatója, Dr. Pécs Győző, Beregszász, 1943.
2 ZUBÁNICS László: Beregszászi kalauz, Beregszászi Járási Nyomda, Beregszász, 2001.



Ferenc többször is megfordult a városban és innen intézte 1705. december 20-21-én felhívását

a megyékhez a fegyverkezésre. 1717-be a tatárok ismét Beregszászig értek és nagy pusztítást

tettek a városban, majd Máramarosnak visszafordultak.

1726-ban  Beregszász  is  a  munkácsi  uradalomhoz  tartozott,  és  mint  ilyen,  gróf

Schönborn Lothár Ferencnek adományoztatott.

1731-ben épült fel az első megyeháza. (Mai alakjában 1779-ben)

1739-ben a város nagy része leégett, 1742-ben pedig pestis pusztította lakóit. 1870-

ben már 6272 lélek lakta és ezek közül 3143 volt a férfi, 3129 pedig nő. Felekezetek szerint

evangélikus: 2846, római katolikus: 1531, zsidó: 1177, görög katolikus: 718. 

1813-ban létesült első gyógyszertára

1836-ban első postahivatala

1839-ben első nagyvendéglője

1846-ban első könyvnyomdája

1867-ben első olvasóköre

1870-ben első hitelintézete

1873-ban első nőegylete

1874-ben első ipartársulata

1878-ban első tűzoltóegylete

1881-ben első gőzmalma

1880-ban ismét nagy tűzvész pusztította a várost.

1852-ben I. Ferenc József is járt a városban.

Római  katolikus  temploma  már  a  XIII.  században  létezett,  valószínűleg  a  XII.

században bevándorolt németek voltak első alapítói. Az új templom 1846-ban készült el és

november 1-jén szentelték fel.

Az 1914-1918 közötti világháború után Beregszász is a gyászos emlékű Csehszlovák

köztársasághoz került és közel 20 évig tartó rabságából 1938. november 9-én szabadult fel és

tért vissza az anyaországhoz.

1940-ben lakóinak száma: 19 135, és kevés kivétellel túlnyomóan magyar nyelvű.

Felekezetek  szerint:  evangélikus  református:  5836,  római  katolikus:  3643,  görög

katolikus: 3237, izraelita: 6183, egyéb vallású: 74.3 

A város ipara az 1880-as tűzvész után lendült fel, bár nyersanyagokban a környék

viszonylag szegény volt. 1896-ban létesült a léc-, tégla- és cserépgyár, ahol eleinte 20 munkás

dolgozott. 1898-ban indult be a második téglagyár, majd 1904-ben a len feldolgozó, 1910-ben

3 DR. PÉCS, 1943.



a vajgyár, 1912-ben a harmadik téglagyár és két művirágot gyártó üzem. Ebben az időben

nyílnak  meg  a  kisebb  bútorgyártó,  asztalos  és  fémmegmunkáló  üzemek,  köztük  egy  kis

öntöde.  Az  iparban  csupán  2000  embert  foglalkoztattak,  a  lakosság  zöme  továbbra  is

szőlészetből és borgazdálkodásból élt.

A kereskedelemben a zsidóké volt  a vezető szerep.  1908-ban a városban 4 bank,

takarékpénztár és hitelegyesület működött 224 556 korona alaptőkével. Betelepítettek néhány

bolgár családot is, akik paradicsom, paprika és dohánytermesztéssel foglalkoztak.

Az első világháború és az azt követő trianoni békediktátum nagy csapást jelentett a

városnak. Az új határok lerombolták a korábban virágzó kereskedelmi kapcsolatokat. Mivel

Beregszász távol esett  a főutaktól  és nem rendelkezett  megfelelő nyersanyagbázissal,  nem

tudott versenyben maradni. Kis vidéki várossá vált, olyanná, mint amilyen ma is.

A csehszlovák  időszakban  Beregszász  volt  az  egyetlen  olyan  magyarlakta  város,

amely az erőszakos asszimilálás ellenére is meg tudta tartani törvényhatósági (ez a magyarság

20%-on felüli arányát jelentette) státuszát. Beregszász ekkor kapta a ma is használatos, azelőtt

soha nem ismert Berehovo nevet.

A  város  az  első  bécsi  döntés  értelmében  1938.  november  2-án  került  vissza

Magyarországhoz.  1944.  október  28-án  a  szovjet  hadsereg  csapatai  foglalták  el.  A

szocializmus  korszaka  idején  nyerte  el  ami  arculatát.  Folyamatosan  betaglalódott  a

Szovjetunió  iparágazataiba.  Mivel  a  városnak  nem  volt  elegendő  „saját”  nyersanyaga,

elsősorban  a  feldolgozóipar  és  az  élelmiszeripar  fejlődött,  messze  földön  híres  lett

bútorgyártásáról  és  szőlészetéről.  Emellett  nagy  sikereket  ért  el  a  diagnosztikai  és

garázsberendezéseket  gyártó  kísérleti  üzem,  a  finommechanikai  üzem,  a  rádiógyár,  a

ruhagyár,  a  majolikagyár,  a  konzervgyár.  azonban  a  téglagyártás  továbbra  is  megtartotta

vezető pozícióját. Beregszászban helyezték el a Kárpátaljai Geológiai Expedíció központját

is.  az  itt  dolgozók  számára  egy  egész  lakótelepet  alakítottak  ki.  A szőlészetben  jelentős

eredményeket  ért  el  a  Beregszászi  Szovhozüzem,  amelynek  borai  több  országos  és

nemzetközi  versenyen  dobogós  helyezéseket  szereztek.  A városban  a  70-es  években  23

iparvállalat működött, amelyekben több mint 13 ezer munkást foglalkoztattak.4 

Ma Beregszász fejlődő kisváros, bár egykori  ipartelepeiből,  gyáraiból alig néhány

maradt fenn: vagy felszámolták azokat, vagy új cégeket költöztettek épületeikbe. Ugyanilyen

sorsra  jutott  a  keskeny  nyomközű  vasút  is,  amely  egykoron  fontos  szerepet  játszott

Beregszász és egész Kárpátalja  iparában,  hisz a  személyszállításon túl  legfőképpen fa-  és

ásványi  anyagok  szállítására  lett  létrehozva.  Jelenleg  a  következő  üzemek  működnek

4 ZUBÁNICS, 2001.



városunkban: fafeldolgozó üzem, két kábelgyár, parkettagyár, fűrésztelep, Fisher sícipő gyár,

borgyár, konzervgyár, varroda és zsilett gyár.



II. FAFARAGÁS

II. 1. A népi fafaragás

A fa gyakori, számos változatban előforduló és könnyen megmunkálható nyersanyag,

kezdettől  kínálkozik az eszközkészítő  ember által  való felhasználásra.  A famunka ma is a

férfiak  hagyományos  házi  foglalkozása,  és  egyszerűbb  műveltségszinten  a  fa  tárgyaknak

óriási jelentőségük van.

A leggyakrabban használt fafajták és kezdetleges feldolgozásuk a magyarságnál is

még a zsákmányoló gazdálkodás (gyűjtögetés, halászat, vadászat) korábbról ismeretesek. Erre

mutat a nyír, nyár, szil, hárs, fenyő, kéreg, szalu, szel, ró, vág, fúr szavaink finnugor eredete is.

A fa ősi jellegű alkalmazási  és megmunkálási  módjának ismerői  és fenntartói később is a

természettel legszorosabb érintkezésben maradt gyűjtögető-zsákmányoló-pásztorkodó népek

vagy ilyen foglalkozású népek, csoportok.

Így hát a fa ősi jellegű alkalmazásai, illetve megmunkálási módjának széles skálájú

példájával találkozunk Erdélyben, ennek is főleg a zárt fenyőövezet alatti településterületein,

mint pl. a Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség, Aranyosszék. Míg a fenyvesek vidékén a fenyő

nagybani  és  egyoldalúvá  való  feldolgozására  egyes  közeli  települések  egészükben

szakosították magukat, a lombhullató fák, vegyes erdők vidékein a falvakban csak kisszámú,

de  különféle  mesterei  vannak  a  fának,  s  rajtuk  kívül  napjainkig  általános  a  vegyes

gazdálkodást és sokféle népi ipart űző lakosság változatos igényeit kielégítő, saját használatra

való megmunkálása egyszerű szerszámokkal, az elődöktől látott módon.

A  leggyakoribb  eszközfák  a  közvetlen  környezetből  kerülnek  ki.  Így  például  a

folyóparti településeken a házi eszközök – kanál, laskanyújtó, tál, tányér, csutora, vízmerítő,

doboz, guzsaly, orsó stb. – jórészt puhafából, mindenekelőtt a könnyű juharfából készültek. A

nyár, fűz és jegenye, az előbbiek mellett még tekenőnek, csónaknak, szerszámalkatrésznek,

szerszámnyeleknek,  sőt  épületfának  is  alkalmas.  A havasalji  falvakban igen használatos  a

könnyű és mégis szívós nyírfa, melyből különféle rudakat, szekéralkatrészeket faragnak. A

nyírfa és a fenyőfa kérgéből a hegyvidéki pásztorok, vadgyümölcsök gyűjtögetői dobozokat

készítenek.

A keményfák közül leghasználatosabb a tölgy, amelynek törzséből  vályú,  mozsár,

kapufélfa és fejfa, görbe ágaikból szekérlőcs és sokféle egyéb szerszám, alkatrész, faedény

(hordó is), épületelem készül. A bükkfa ásó és lapát, a szívós gyertyánfa erős szerszámnyelek

és  alkatrészek,  az  „acélos”  somfa  pedig  bot,  juhászkampó,  ostornyél,  járompálca,



boronafogak,  és  épületszegek  készítésére  alkalmas.  A  somfát  némileg  pótolják  más

vadgyümölcsfák is (galagonya, kökény, vackor, vadalma stb.). A gazdasági eszközök kiváló

anyaga még a kőris-, szil-és hársfa is. Utóbbi szolgáltatja ezúttal a kéreg- és háncsmunkák

legkiválóbb  anyagát  is.  Ezek  mellett  azonban  különféle  tárgyak  számára  alkalmas  még  a

mogyoró, éger, szömörce, kecskerágó és vegyes erdeink egyéb fája.

A felhasználás és megmunkálás módjának, az anyag és tulajdonságai alapos ismerete

mellett, másik fő tényezője a szerszám. Míg a falusi faragószínekben a mesterek – kerekes,

ács,  kádár,  asztalos  stb.  –  készítette  tárgyak  karbantartására  vagy  kiegészítésére  használt

sokféle  szerszámmal  találkozunk,  a  pásztor  minden  famegmunkáló  szerszáma  a  magánál

hordott  kés,  valamint  a kalibában tartott  balta.  A fa repesztésére alkalmas  éket  pedig már

alkalmilag faragták. Abból, hogy a kés, a balta és ék a kultúra legkezdetlegesebb fokán álló

népeknél is megvan, arra következtethetünk, hogy ezek az ember legkorábbi famegmunkáló

szerszámai,  melyekből  később,  a  vasművességgel,  számos  más  alakult  ki:  a  vájó  (görbe

pengéjű  kés),  szalu  (keresztben  álló  és  kapaszerűen  használt  fejsze),  véső  (egy  irányban

élezett  kemény ék), vonókés (két kézzel  húzott  késpenge) és a szakosodó famunka egyéb

eszközei: bárd, gyalu, fűrész stb.

Kezdeti  fokon  a  fa  kiválasztása  döntő  jelentőségű,  az  alakító  munka  a  lehető

legkevesebb. E fejlődési rendben állnak az olyan esetek, amikor az ember magát az élő fát

használja. A régi mezőségi telkek fonott kerítéseinek is sokfelé, az egymástól lépésnyire levő

élő akácfák törzsei képezik. Ugyanitt sokfelé a kerítésben nőtt fákat kútágasban is befogják,

Hunyadban  és  Biharban  pedig  olajütőt  is  szerelnek  élő  fára.  Sokfelé  az  erdei  fa  odvába

húzódó vadméheket természetes kaptárban őrzik és tartják az erdőt járó felfedezők. Magasabb

fejlődési  fokon  a  ház  közepén  nőtt  élő  fát  megnyesve,  vagy  derékban  elvágva

épületoszlopként használják. Így pl. a moldvai csángóknál ilyen udvaron nőtt fa csonkjára

tyúkólat helyeznek, vagy a közeli ház megtoldott fedelét alátámasztó oszlopként használják.

A régi  faeszközök  ősi  rétegéhez  tartoznak  a  botok  és  karószerű  eszközök,  mint

amilyen a pásztor, vagy strázsabot, az ún. rúdguzsaly, kürtőskalácssütő dorong, szalonnasütő

nyárs,  régies laskanyújtó,  hogy az ostor- és szerszámnyelekről  ne is beszéljünk. Ezek egy

részét alkalmilag állítják elő, de már a fegyverül használt pásztorbot vagy strázsabot gyakran

tőbot, amelynek bunkóját a tölgy- ,som- vagy szömörcefa gyökeres tövéből átalakítják és a

botnak valót kinéző pásztor többnyire már tövén elkezdi annak előkészítését. A görcsösbot

úgy készül, hogy a még élő fába lyukakat fúrnak s ezekbe sommagokat dugnak, amelyeket

következő évre a fa körülforr.



Több ősi jellegű fatárgy nyelét a fa meghagyott ága, vagy lehasadt része képzi. A

természetes  mélyületű  tárgyak  jelentős  részét  azonban,  különösen  a  nagyobbakat,  odvas

fatörzsből  állítják  elő:  a  kellő  törzsrészt  leszabják,  korhadt  belsejét  kitisztítják,  majd

befeneklik. Így készült a mérő- és tartóedények jelentős része, a fali sótartók és méhköpűk.

Odvas  fatörzsből  készültek  a  legnagyobb  méretű  tárgyak:  gabonatartók,  szapulókádak  és

források fölé rakott kútkávák.

Az oldalról bekorhadt vagy (szalufejszével) az ép fatörzsből vályúkat, szőlőtaposó

tékákat,  tekenőket,  a  hatalmasabb  törzsből  csónakot  alakítottak.  Ezek  anyaga  a  könnyen

pudvásodó, de könnyen ki is takarítható puha vízparti fűz-, jegenye-, és nyárfa.

A kisebb méretű és állandó nyomásnak-ütésnek kitett mélyített tárgyak nagy része

viszont mesterséges úton, tűzzel égetve vagy faragással mélyesztve s idomítva készül. Ilyen

pl. a gyümölcs- és sótörő vályú, a szála ellenében mélyített magtörő, a nagy kétkezi famozsár,

a kisebb borstörő és kaszafenőtok.

A fa  hajlása  mesterséges  igazításának  lehetőségét  már  a  faágakkal  és  veszőkkel

foglalatoskodó,  gyűjtögető  szinten  élő  népek  ismerik.  A  hajlítási  technika  azon  a

megfigyelésen  alapszik,  hogy  a  nyers  vagy  megnedvesített  fa  könnyen  hajlítható,  s  a

meghajlítva  kiszárított  fa  megőrzi  adott  formáját.  Ezért  a  kívánt  hajlást  lekötözéssel  vagy

rámával tartósítják, mígnem a napra kitett tárgy a kívánt alakban kiszárad. Ezt az ősi eljárást

főleg a favillák ágainak és a kampós botok hajlításához alkalmazzák.

A  természetes  hajlás,  görbület,  csavarodás  kihasználása  azonban  a  mesterséges

hajlítást is jóval megelőzi, ősi, s azóta is fenntartott gyakorlat. A falusi földműves eszközfái

közt mindenütt látunk olyan különös növésűeket, amelyeket meghatározott céllal néztek ki és

hoztak be, vagy csak azzal tették félre, hogy egyszer még szükség lehet erre a formára.5 

Felhasználás  szempontjából  elterjedtek  voltak  a  pásztorfaragások.  A  faragás

technikája és stílusa tájilag változatos. Az alföldi pásztorok például a bőr- és szarumunkákban

alkottak kiemelkedőt. A dunántúli pásztorművészetre a spanyolozott díszítésmód a jellemző.

A felvidéki  pásztorfaragások  helyi  sajátosságait  az  áttört  és  domborműves  díszítés  és  az

ólomöntés adja.

A domború faragás korán,  már a XIX. század közepén uralkodóvá válik.  Ezzel  a

technikával  díszítették  a  felföldre  jellemző  pásztori  ivóedényeket,  a  „csanakokat”.  Hont,

Nógrád, Heves és Borsod megye erdős vidékeiről számtalan szép csanak maradt reánk a XIX.

századból.  A  legtöbbet  a  balassagyarmati  Palóc  Múzeumban  és  a  budapesti  Néprajzi

5  BELLON Tibor - FÜGEDI Márta - SZILÁGYI Miklós: Tárgyalkotó népművészet, Planétás kiadó, Budapest,    

1998.



Múzeumban láthatunk. A csanak a pásztor elmaradhatatlan kísérője. Ezzel az edénnyel, amely

szíjon az oldaltarisznyáján függött, merített a forrás vizéből. A vizet befogadó edény alakja

változatos.  A hosszúkás,  mély  kanálformától  a  hengeres  bögrealakig,  számtalan  variációt

ismerünk.  A  domború  faragás  az  edény  oldalát  és  talpát  díszíti.  Témájában  a

természetábrázolás  kap  fő  helyet.  Az  embert  mindig  természeti  környezetben,  állatok,

növények között ábrázolja.

Külön említést  érdemelnek  a  csanakok fülmegoldásai.  A típusokat  nem is  tudjuk

felsorakoztatni, mert minden egyes fülmegoldás egyedinek tekinthető. Plasztikus faragással

ember- vagy állatalakot ábrázoltak. Kezdetben egy-egy összegömbölyödött kígyó, birka, róka,

nyúl adta a fül fogóját, amelyen emberalak állt vagy ült.

A XIX. század végére az ábrázolások gazdagabbak lesznek, a csanak oldalán már

eseményeket faragtak meg részletesen. Gyakori, hogy a csanakon a domború faragás párosul

a rézberakással, ez a jeleneteket határolja, tagolja. A palóc faragók mesterei az ólomöntésnek

és a sárgaréz szalagok fába illesztésének.

Az ólomöntéses díszítésmódnál a fában összefüggő, egymásba torkolló csatornákat

vésnek, amelyben a megolvasztott fém végigfuthat. Ezért az így díszített tárgyak mindig hálós

felületet adnak. Az ólom kihűlése után a felületét csiszolják, így csodálatos fémintarzia kerül

ki a kezük alól. Az ólomöntéssel készült motívumok - már technológiájukból adódóan is -

zömmel  geometrikusak,  ritkán  jelenik  meg  egy-egy  stilizált  virágtő  vagy  ember-  és

állatábrázolás.

Ólomöntéssel díszítették a pásztorok a karikás ostorok nyeleit és a pásztorbotokat.

Az erdőn legeltető  pásztor  kézbeli  baltájának  nyelét  rézszalagok  díszítették,  fejét  a  falusi

kovácsok készítették, lapjába mélyített vagy sárgarézöntéses díszt raktak.

A palóc faragók a dudafejek készítésének igazi mesterei voltak. A dudafej rendszerint

kecskét,  ritkábban  birkafejet  ábrázolt,  díszítésül  ólomöntéssel  vagy  rézszalag  betétekkel

cifrázva. A duda elterjedt zeneszerszám volt a XVII. században. Számos leírás tudósít az urak

farsangi szánkózásáról,  amikor  a mulató társaság cigány hegedűsök, és dudások zenéjével

köszöntötte a közeli és távoli kúriák lakóit. A XVIII. században tágra nyílt a kapu nyugat felé,

az úri osztály új hangszerekkel, új zenei élettel ismerkedett meg.6

A kanászbaltán,  fokoson  fémberakással  készült  a  díszítés,  a  nyelén  csont,  szaru,

6 BOROSS Marietta: Népművészet. Képzőművészeti Nyomda és Kiadó, Budapest, 2001.
Lásd még: GALGÓCZY Tibor: Az Ungvidék pásztorművészete. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1999.

DOMANOVSZKY György: A magyar nép díszítőművészete I-II, Budapest, 1981.



gyöngyház és spanyolviasz van az előre pontosan kivésett mélyedésekben.

A borotvatartón csak vésett díszítés van. Geometrikus jellege ellenére a természetre utalnak a

motívumok, de igen elvonatkoztatott, absztrahált formában.

A magyar  himnusz  szövegét  véste  szalagszerűen  botjára  a  pásztor,  és  a  magyar

történelem legjelentősebb alakjainak arcképét faragta rá. A faragott, vésett, karcolt dekoráció

elemeként  gyakran  alkalmazzák  a  jelvényeket,  jelképeket  -  korona,  Kossuth-címer.  Még

vászonhímzéseken,  szűrhímzéseken  is  találni  ilyeneket.  Nem  véletlen  ez,  hiszen  a  múlt

században a magyar  nép, benne a parasztság ráébred nemzettudatára - ennek kifejeződése

jelenik meg az általa készített tárgyak díszítésében.

Az ökörszarv szaruanyaga kifőzve alakítható - ebből készült figurális karcolt dísszel

a sótartó. Feneke és fedele fából faragott. 

A lőportartó szarvasagancsból készült. Az elágazás két végén lezárt részen a szegő

motívumsor felett mintha szoknyás nőalakok sora állna. Ugyanúgy elvonatkoztatott ábrázolás

ez is, mint a középen lévő, amely talán a napot jelképezi.7

II. 2. A fa díszművesség
Van azonban egy egészen más formája a fafaragásnak, amelyet nem mindenki ismer,

és nem mindenki tud elsajátítani: ez a fa díszművesség. 

Egy  1943-ban  kiadott  útikönyv  szerint  Beregszász  első  érdemes  fafaragó  és  fa

díszműves  mesterei  id.  Posztler  Vilmos  és  Pauschenwein  György voltak.  Posztler  Vilmos

Attila  utcai  (mai  Sevcsenko  utca)  géperőre  berendezett  műhelyében  saját  tervei  és  rajzai

alapján készített különböző lakberendezési cikkeket. Pauschenwein György Németországból

települhetett át Beregszászba a 18. sz. második fele és 19. század első felében. Neki szintén

volt egy műhelye, mégpedig az Attila utca 44. szám alatt.8 Posztler Vilmoshoz hasonlóan saját

műhelyében ő is gépekkel dolgozott, mégpedig fa szobrokat és oltárokat készített, valamint a

Posztler  műhelyben  asztalosmunkát  folytatott,  így  tartotta  el  családját.9 Sokat  tett  a

beregszászi  görög katolikus  egyházért,  mivel  az 1879-ben újjáépített  Attila  utcai  templom

ikonosztázának a keretét ő faragta ki.10

A régi fafaragók közül már nem sokan élnek, de szerencsére vannak olyanok, akik

még  emlékeznek  rájuk,  hisz  egy-két  jellegzetességet,  mint  például  a  csigavonalat,  tőlük

7 KOVÁCS Károly: Népművészet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
8 DR. PÉCS, 1943.
9 MÁTÉ Magdolna, a Beregszászi Szakipari Iskola nyugalmazott tanára, idegenvezető
10  IVASKOVICS József - SZIROHMAN Mihály - PALKÓ István - KOHÁN László: Kárpátalja Templomai – Görög 

katolikus templomok, Tárogató Kiadó, Ungvár, 1998-2001.
Lásd még: DOMANOVSZKY, 1981.



tanulták el. Ilyen Pocsai Vince református lelkész is, aki jelenleg Beregardóban él és szabad

idejében farag. 

Pocsai  Vince  mondhatni  gyermekkorától  farag,  mivel  régebben  faluhelyen  a

gyermekek, ha elértek egy bizonyos kort, akkor valamilyen háztáji munkával bízták meg őket,

mint például pásztorkodással. Ilyenkor szabad az ember, és amikor többen voltak, akkor már

kialakult  egy  verseny  köztük,  hogy  a  fáról  levágott  botból  ki  tud  szebbet  faragni.  ezek

természetesen  még  kezdetleges  munkák  voltak,  de  elég  volt  ahhoz,  hogy  az  emberben

megfoganatosodjon egy célkitűzés, hogy ő fával akar foglalkozni. 

Tudni illik, hogy a XX. században nem mindenki engedhette meg magának azt, hogy

középiskolába,  vagy  egyetemre  menjen,  az  általános  iskola  ekkor  8  osztályos  volt.

Interjúalanyomnál is szempont volt az, hogy minél hamarabb olyan helyre menjen tanulni,

amit  ha  elvégez,  rögtön  pénzt  tudjon  keresni.  Ezért  esett  a  választás  az  ungvári  faipari

iskolára.  Itt  műbútorasztalos  mesterséget  lehetett  tanulni,  de  a  fafaragás  technikáját  is

elsajátították az itt tanulók. 

Pocsai  Vince  miután  leszerelt  a  hadseregből,  egy  emléktárgykészítő  üzemben

helyezkedett  el,  mivel  ez  volt  a  legelterjedtebb  Kárpátalján,  ebből  lehetett  a  legjobban

megélni. Itt már igényesebb munkákat kellett előállítani, amihez fafaragói készségekre volt

szükség. Termékeiket a Szovjetunióban különböző kiállításokra vitték el, mutatták be, ahol

számos elismerést kaptak és szerződéseket kötöttek sorozatgyártásra. Később Pocsai úr lett a

beregszászi csoport vezetője.

Manapság  a  tiszteletes  hobbiból  farag,  különböző  motívumokkal  díszíti  munkáit;

talán  legjelentősebb  és  legsokoldalúbbal  használatos  a  palmetta.  Különböző

megrendeléseknek  eleget  téve  farag  székely  kapukat,  bölcsőket  (melléklet:  1.5,  1.6),

kopjafákat, fából készült szobrokat. Munkái közzé tartozik a Bálványosi Prés is  (melléklet:

1.1 – 1.4), de vadászok részére tartókat is farag, amelyre különböző trófeákat helyeznek el

(melléklet:  1.7),  valamint  ajándéktárgyakat  is  készít  (melléklet:  1.8,  1.9).  Nem  csak

Kárpátalján, de a világ különböző pontjaira is vitték már munkáit.

Pocsai  Vince  régi  mesterek  tekintetében  Balázs  Istvánhoz  Visken  és  Ungváron

Palotás Ivánhoz kötődik.  Beregszásziak közül megemlítésre került  Sámuel  Sándor, aki ma

már  sajnos  nem  tevékenykedik,  vagy  Szabó  Sándor,  aki  precíz  munkájáról  híres

hegedűkészítő volt. Továbbá elhangzott Bodnár János, Halavács Béla, és Gogola Árpád neve

is, bár utóbbi inkább festőművész volt.

Az  elkészített  interjú  alapján  el  lehet  mondani,  hogy  a  fafaragás  művészete

egyesekben már  kisgyermek kortól  bennük van.  Ezen a  vonalon indult  el  interjúalanyom,



Pocsai  Vince  is,  aki  pásztorkodás  közben  faragott  még  kezdetleges  pásztorbotokat,  majd

életének további szakasza úgy kívánta, hogy a műbútorasztalos mesterséget művelje, de mára

visszatért a magyar népi motívumokkal ellátott darabok készítésére, amelyeket igényesen és

nagy odafigyeléssel farag meg, legyen az székely kapu, vagy bölcső.

Jó tudni, hogy bár az első fafaragók már nem élnek, mégis akadnak olyan mesterek,

akik  továbbviszik  és  művelik  ezt  a  mesterséget.  Szemet  gyönyörködtet  egy  szépen

megfaragott  székely kapu, vagy egy kopjafa, de sokan nem gondolnak arra,  hogy mennyi

munka  van  egy  ilyen  mesterműben,  mennyi  időt  fektetett  bele  az,  aki  az  egyszerű  fát

megmunkálva, művészi alkotást engedett ki kezei közül.11

11 POCSAI Vince, 1952.



III. MÉZESBÁBOSSÁG

III. 1. A mézesbábosságról általában

A  mézeskalácssütők  művészete  igazában  fafaragó  művészet.  A  sütemények

készítéséhez  a  negatív  vésetű  ütőfák  készítői,  kivésői  nagyfokú  mesterségbeli  tudással

rendelkeztek. A mézeskalácsosság német eredetű, az első mézesbábos céh 1619-ben alakult

Pozsonyban.  A legrégibb  és  legszebb  ütőfák  vallásos  tárgyúak  voltak.  A velük  készült

mézesbábok  fogadalmi,  áldozati,  ünnepi  tárgyakként  szolgáltak,  az  egyes  ünnepekkel,

búcsúhelyek szentjeinek életével álltak kapcsolatban. Leggyakoribb a kenyerekre emlékeztető

kör alakú, a pólyás baba és a szív alak. A szív alakú ütőfákon gyakran előfordul a 3-as, 8-as

szám,  ami  a  leány  és  fiú  összetartozását  szimbolizálta.  A mézesbábok  vallási  témája  a

templom, Szentháromság, Szűz Mária, betlehemet, olvasót stb. ábrázolja. A világi témájúak

leginkább a lovas vitéz, a betyár, dáma, nemes úr, aprólékosan kidolgozott korhű viseletben,

vagy kard, kulacs,  szekér, kocsi,  pipa,  kakas, kosárba tett  bokréta stb. A mézesbábok, bár

egyre  kevesebben  készítik,  ma  is  megtalálhatók  a  búcsúkon.  Régen  az  ütőfával  készült

mézeskalácsok  nem  szorultak  színre,  egyéb  díszítményre,  mert  az  ütőfák  gyönyörűen

megmunkált negatív vésete adta a díszítést. A mai mézeskalácsok egyszerűbb formájúak, a

ráragasztott színes kép, virág díszítmény, tükör pótolja a domborműveket. A mézeskalács főtt

mézzel kevert finomlisztből készült, amihez szálikát adtak. A meggyúrt tésztát belisztezték és

a kivésett mintafába (ütőfába) nyomkodták, s ha megszikkadt, lassú tűz mellett kisütötték. Az

ütőfát (negatív formát) általában körtefából maga a mester véste, metszette, nagy gyakorlattal,

művészi érzékkel, 6-8 mm mélységben vésővel, késsel.12 

Egykor a népélet jelentős gazdasági-társadalmi eseményeinek számítottak a városok

és  búcsúk.  Különösképpen  a  megyeszékhelyeken,  a  vásárok  minden  formáját  tartották:  a

nagypiacon  minden  héten  hetivásárt,  általában  ugyanazon  a  napon állatvásárt  tartottak.  A

Bereg  vármegyével  szomszédos  Szatmáron  például  egyedévenként  nagyvásár,  évenként

országos kirakóvásár is volt, a megye nagyobb községeiben pedig hónapos vásárt is tartottak.

A vásárokra a környező falvak népe sereglett össze; a nagyobbakra távolabbi vidékekről is

jöttek.

A katolikus  lakosságú  falvak  jelentős  ünnepe  a  templom  védőszentjének  napján

tartott  búcsú.  Ilyenkor  sok  vendég  érkezett,  mert  a  különböző  helyeken  megtelepedett

12 BÁTKY Zsigmond, GYÖRFFY István, VISKI Károly: A magyarság néprajza: Tárgyi néprajz, második kötet, 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1941.



rokonság  számára  ezek  a  napok  a  rendszeresített  találkák  időpontjai,  összetartozásuk

kinyilvánításának alkalmai voltak. 

A  városok  és  a  búcsúk  elképzelhetetlenek  voltak  mézeskalácsosok  nélkül:  a

különféle  mézeskalácsok  igen  keresett,  kelendő  cikkei  voltak  ezeknek  a  sokadalmaknak.

Jóformán senki sem ment haza a vásárból anélkül, hogy valamilyen mézeskalácsot ne vásárolt

volna.  A leánygyermeknek  babát,  a  fiúknak  lovat  vettek,  a  legények  kedvesüknek  olyan

mézeskalácsszívet, amelyen írás is tudatta: szív küldi szívnek szívesen. Nagyon kedvelt volt

az  ún.  debreceni  pogácsa  is,  felnőtt  és  gyermek  egyaránt  fogyasztotta.  A vidéki  búcsúk

legkeresettebb cikke a mézeskalácsból készült nyaklánc volt.

A vásárhoz annyira hozzátartozott a mézeskalács-ajándék vásárlása, hogy anélkül a

vásárosok számára nem is volt igazi a vásár. Sokszor megtörtént, hogy a már hazaindulóban

lévő mézeskalácsosnak meg kellett állnia és ki kellett  bontania ládáját,  hogy a feledékeny,

olykor útjukból visszatérő vevőket is kiszolgálhassa.

A mézeskalácsos  mesterség  általában  a  ritka  mesterségekhez  tartozott;  a  néprajzi

szakirodalom nem sokat foglalkozott vele. Erdélyi viszonylatban Kós Károly dolgozta fel a

vásárokra vonatkozó adatokat. Beregszászban is dolgozott mézesbábos, aki gyertyaöntéssel is

foglakozott.13

III. 2. Beregszászi mézeskalácsos- és viaszgyertyaöntő mesterek

Mathó  István a  Beregszászi  Vegyesipar  társulat  társulati  tagja,  mézeskalács  és

viaszgyertya készítő iparos mester. „Nem tudom, hol tanulta a mesterséget, csak annyit tudok,

hogy görög katolikus papi szemináriumot hagyott ott a mézeskalácsos mesterségért. Görög

katolikus  papi  szeminárium  akkoriban  Ungváron  volt  csak  itt  Kárpátalján,  így  nagy  a

valószínűsége  annak,  hogy  Ungváron,  helyi  mézeskalácsos  mesterektől  tanulta  a

mesterséget.” (FEJÉRNÉ PAPP Klára)  Az 1. sz. bizonyítvány tanúsítja hivatalos képesítését.

(melléklet: 2.1).

Fejér  János  (1914.12.15.  –  1964.01.22.) iparjogosítvánnyal  rendelkező

mézeskalácsos  és  viaszgyertya  készítő  mester.  A tanonc időt  a  71/929  számú hivatalosan

megkötött  szerződés alapján Mathó István mesternél  töltötte,  1928.12.15-től 1931.12.15-ig

Beregszászon. A tanonciskola eredményes befejezése után a Beregszászi Vegyesipar társulat

pecséttel ellátott hivatalos Felszabadulási Okiratot állított ki számára 298/1932 szám alatt, 54-

255-ös,  33.  lajstromszám  alatt  1933.07.14-én,  Beregszászon,  amely  feljogosította  őt  arra,

hogy segédmunkásként dolgozzon. (melléklet: 2.2).

13 DR. KÓS Károly, Dr. FARAGÓ József: Népismereti dolgozatok, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981.



1940.01.31-ig  Mathó  István  mézeskalácsos  mester  műhelyében  dolgozott.

1940.08.22-től 1943.06.06-ig budapesti lakos volt, ahol a Katolikus Legényegylet országos

szövetségének  tagja  volt.  (melléklet:  2.3). Budapesten  Beliczki  Béla  mézeskalácsos  és

viaszöntő  műhelyében  mézeskalácsos  segédminősítésben  dolgozott  1943.03.01-ig,  majd

1943.03.03-tól 1943.06.05-ig Mecseki József mézeskalácsos ipari mesternél dolgozott, akinek

műhelyében 1943.05.13-án általános szakismereti vizsgát tett le a budapesti kereskedelmi és

iparkamara  miniszteri  bizottságának  felügyelete  alatt.  Ezt  megelőzően  a  Budapesti

Ipartestületek Országos Központjánál 1943.02.03-tól 1943.02.27-ig tartó Ipari Közigazgatási

Ismeretekből  tartott  tanulmányán  szabályszerűen  vett  részt  és  levizsgázott  az  alábbi

tantárgyakból:  iparjog,  ipartestületi  közigazgatás,  adózás,  illetékjog,  társadalombiztosítás,

általános  közigazgatási  és  közgazdasági  ismeretek,  szociális  ismeretek  (melléklet:  2.4.).

Mindezek  alapján  1943.05.13-án  sikerrel  letett  vizsgája  alapján  mézeskalácsos

mesterminősítést  kapott  és  a  mézeskalácsos  iparban  iparjogosítvány lett  számára  kiállítva

(melléklet:  2.5.1), valamint  iparával  kapcsolatos  cégében  nyomtatványain  és  hirdetésein  a

„mester”  megjelölés  használatára  jogosította  fel  (melléklet:  2.5.2).  1944.07.01-től  a

Beregszászi  Vegyesipar  Társulat  1315/II  szám  alatt  jegyezte  be  a  minősítésben  beállt

változásokat és a Mathó István műhelyében folytatta munkáját, mint mézeskalácsos mester

(melléklet: 2.6).

A szovjet  időszakban  a  mézeskalácsosság  nem  volt  elismerve  hivatalosan,  noha

igazolvány lett kiadva arról, hogy Fejér János mézeskalácsos mester és joga van árulni is, de

ebből nem lehetett megélni, úgyhogy más munkát kellett választani (melléklet: 2.7.). 

Lényegében a családnak nagyon szép mézeskalácsokat, meg rengeteg szívet, babát,

puszedlit  és  hasonló  finomságokat  készített.  (melléklet:  2.8,  2.9.) Gyertyákat  is  készített

templomok számára  „troicát”,  amelyet  díszített,  faragott  stb.  Cukorból  különböző formájú

(madár, mozdony, anyó stb.) sípokat készített.14

Fejér  János  egyaránt  használt  gipszből  és  fából  készült  ütőformákat,  sajnos  nem

maradt  meg  a  teljes  műhely  felszerelése,  de  a  rendelkezésemre  bocsátott  eszközök  a

következőek:  gránátalmás  faforma  (melléklet:  2.10.),  oldalra-  és  előre  néző  huszárformák

(melléklet: 2.11,  2.12.), szíves-indás papucsforma  (mellékelt: 2.13.), gipszből készült  leány

babaforma  (melléklet:  2.14),  különböző  babafejek  (melléklet:  2.15.).  Huszár  –  és  lovas

papírsablonok (melléklet: 2.16, 2.17.) a festett mézeskalácsok díszítésére.

14 FEJÉRNÉ PAPP Klára, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola nyugalmazott tanára, Fejér István menye



III. 3. Egy kutatható párhuzam – a szatmári mézesbábosság

Mivel  a beregszászi  mézeskalácsosokról  már nem sok információt  tudunk nyerni,

ezért  kénytelenes  vagyunk  más  tájék  viszonylatában  bemutatni  ezt  a  mesterséget.  A

magyarországi  tájegységek  közül  Bereg  vidék mesterségei,  tárgyi  kultúrája  legközelebb  a

szatmárihoz áll.  Ha néhány példát veszünk, rögtön meg lehet említeni a viseletet,  mivel a

kalap formájában (a salánki  ember a beregszászi  kalapkészítőhöz járt,  a tarpai  kalap és a

salánki kalap kis különbséggel egyezik) és a konzervatív fekete-fehér viseletben már találunk

hasonlóságokat. Ha a díszítőművészet viszonylatában visgálódunk, mindenképpen meg kell

említenünk a viaszos himestojást, amelyet ugyanazzal a rátétes mintával díszítettek, mint a

szatmári falvakban. Építkezés szempontjából (földalapú építkezés, paticsos fal, nyitott pitvar,

3 részes tornác) is a Szamos mentiekkel vagyunk rokonságban. Ezek alapján elmondhatjuk,

hogy  a  szatmáriakkal  szorosabb  kapcsolatban  álltunk,  mint  az  ungiakkal,  amelyet  az  is

bizonyít, hogy Szatmár- és Bereg megyéből keresztbeházasodások is történtek.15

A Szatmár vidéki mézeskalácsosokról néprajzi jellegű leírás nem jelent meg; a 30-as

évek közepén kiadott várostörténet is épp csak megemlíti őket.

A mézeskalácsosság Szatmáron szintén a nagyon ritka mesterségek közzé sorolható.

A városban, a 30-as években három mester működött, a második világháborút követően kettő.

Rajtuk  kívül  a  megyében  csak  Nagykárolyon  élt  mézeskalácsos.  Máthé  Gábor  nyugdíjba

vonulása óta a mesterség Szatmáron gyakorlatilag kihalt.

Ő a mesterséget  apósától, Kovács Károlytól tanulta. Az apóstól hallottak alapján az

állítja, hogy a mézeskalácsosság többnyire a mesterek családjában hagyományozódott. Ezt a

tény  az  a  körülmény  is  alátámasztja,  hogy  a  mesterség,  közelebbről  a  kalácsok  sütése,

díszítése  legalább  két,  még  inkább  három  ember  együttműködését  kívánta,  ezt  pedig

legkönnyebben családi munkaközösségekben lehet megvalósítani; így a családfőtől a feleség,

a gyermek, a vő stb. könnyen elsajátíthatta a mézeskalács készítésének minden csínját-bínját.

A családi hagyományozás során természetesen nem volt inas idő, s a tanulónak nem kellett

ismereteiből segédi vizsgát tennie.

A mesterség családi gyakorlását  igazolják a várostörténeti  monográfia  adatai  is.  a

kismestereket  felsoroló  fejezetekben  -  bizonnyal  az  iparengedélyek  alapján  –  a  három

mézeskalácsos  közül  kettő  így  van  bejegyezve:  Krausz  Ábrahám  házaspár,  Roth  Mihály

házaspár.

15 GYÖRGY HORVÁTH László,  LAJOS Mihály:  A Hömlöc lábánál.  Salánk, Feketepatak  és Verbőc történetéből.
Falumonográfia. Intermix Kiadó, Ungvár – Budapest, 1998.



A szatmári mézeskalácsosok csekély számuk miatt sosem alkottak iparegyesületet,

viszont megalakulásakor ős is tagjai lettek a Szatmár és Vidéke ipartestületnek. Munkájukat,

áruik minőségét az ipartestület  nem ellenőrizte;  egészségügyi  szempontból olykor-olykor a

városi tiszti főorvos vizsgálta meg azokat.

A második világháború utáni időben működésüket a Néptanácstól kiváltott engedély

szabályozta.  Termékeiket  és  a  cukorkafestékek  összetételét  az  egészségügyi  szervek

folyamatosan ellenőrizték.

A mézeskalácsosok lényegében piaci és vásári árusok. Sátrukat Szatmáron minden

szerdai heti vásáron a piac bejáratához közeli forgalmas helyen állították fel, s itt rakták ki

asztalukra  a  különböző  mézeskalácsokat.  rendszeresen  eljártak  a  nagyobb  falvak  hónapos

vásáraira,  s  olykor  egy-egy  távolabbi  vásárra  is.  Nem  jártak  viszont  a  nagykárolyiak

hetivásárára, sem a nagykárolyiak a szatmáriakéra, s egyikük sem a nagybányaiakéra. Olyan

hallgatólagos  megegyezés,  öröklődő  hagyomány  volt  ez,  amelyet  bizonyára  a  kereslet

felmérése indokolt és alakított  ki – a községi hónapos vásárokra és a búcsúkra azonban a

megye  bármelyik  részén  élő  mézeskalácsos  elmehetett.  Valamelyes  piacfelosztás  mégis

kialakult köztük, ugyanis a régi mézeskalácsosok közül Szeifird Antal és kovács Károly az

Avas  vidékére  és  a  túrháti  falvakba,  a  hónapos  vásárok  közül  Avasfelsőfalura,  Turcra,

Kányaházára, Aranyosmeggyesre, Sárközújlakra és Túrterebesre, a búcsúk közül Bikszádra és

Túrterebesre jártak; a Szamos bal partján csak a Szatmárhoz közeli Szamoskrassó és Vetés,

távolabb pedig kizárólag Magyarlápos hónapos vásárait látogatták.

A szatmári mézeskalácsosok rendszerint együtt mentek a vidéki vásárokba. Szekeret

közösen béreltek és mindegyikük két-két ládába csomagolta árukészletét. A tölgyfából készült

ládák  mintegy  50x70  cm  alapúak,  és  50  cm  magasak  voltak.  Egy-egy  ládába  –  a

mézeskalácsok  méreteitől  függően  –  mintegy  2500-3000  darabot  lehetett  csomagolni.  A

mester a kalácsokat szorosan egymás mellé csomagolta, a sorok közé pedig papírt helyezett,

hogy a kalácsok ne törjenek.

A  vásárba  igyekeztek  minél  korábban  megérkezni,  hogy  jó  elárusító  helyet

biztosítsanak maguknak; sátraikat minél forgalmasabb helyen, lehetőleg útkereszteződéseknél

vagy – ha volt ilyen – a körhinta közelében állították fel.  Máthé Gusztáv már csak apósa

elbeszéléséből  tud  arról,  hogy  egykor  a  vásároknak  kialakult  rendjük,  s  az  árusoknak

meghatározott kijelölt helyük volt.

A hetivásáron általában valamivel kevesebb mézeskalács kelt el (1000-1200 darab),

mint a hónapos vásárokon (1200-1500). Legnagyobb keletje a búcsúkon volt, ilyenkor 5000-

6000  darabot  is  árultak.  Akadt  olyan  búcsú  is,  amelyen  Máthé  Gusztáv  több  mint  8000



mézeskalácsot  adott  el.  A  mestereket  a  kereslet  megítélésében  többnyire  tapasztalatuk

eligazította, s így mindig megfelelő árumennyiséggel érkeztek a vásárokba. Nagy keresletre

számítva, napokkal a vásár előtt  hozzáfogtak a sütéshez, mert az egészen friss, meg a 2-3

napos mézeskalács közt nem volt semmi különbség.

A mesterek munkarendjét a vásárok, búcsúk időpontja és a megfelelő alapanyagok

beszerzésének gondja szabályozta.

Otthoni munkahelye a műhely, a mézeskalács előkészítésére, sütésére, díszítésére és

csomagolására  alkalmas  helyiség  volt;  Máthé  Gusztáv  egy  16  négyzetméternyi  szobában

dolgozott.

A műhely egyik sarkában állt a maga tervezte és téglából maga építette kemence.

Szélessége  110,  mélysége  100,  magassága  pedig  190  cm.  Központi  része,  a  ler  (sütő)

pléhlemezből készült. Ennek szélessége 60, magassága 34, mélysége 90cm. A sütőt füstjárat

veszi körül, kéménye pedig a kemence közepén helyezkedik el, hogy a füst a sütőt minden

oldalról egyenletesen érje. A kemencét fával fűtötték; a tüzelőtér és a sütő között egy réteg

vékony samott-tégla biztosította a hő egyenletes sugárzását (melléklet: 2.1.1). 

A sütőbe a mester egyszerre egy tepsi tésztát tett. minthogy a tészta nagyon hamar, 2-

3 perc alatt  kisült,  mindig 3-4 tepsivel  kellett  dolgoznia,  illetőleg dolgozniuk, hogy minél

hamarabb cserélhessék őket, s így a kemence melege ne maradjon kihasználatlanul.

A  gyúrótábla  mintegy  1,5  m2 felületű  (melléklet:  2.1.2).  A  meggyúrt  tésztát

tésztanyújtóval vagy valgerrel nyújtották  (melléklet: 2.1.3). A mester jó 2 m-nyi hosszú, 30

cm-es szélességű deszkákra rakta ki sorba hűlni a kemencéből  kiszedett,  forró kalácsokat.

Mindezek az eszközök tölgyfából készült asztalosmunkák.

Máthé  Gusztáv  csak  az  újabb fajta:  cukorral  édesített,  festett  mézeskalácsot  és  a

debreceni ropogóst készítette; a régebbi mézeskalácsfajtákról nincsen tudomása.

Szokása szerint egyszerre 10 kg finom fehér liszttel és 5 kg cukorral fogott hozzá a

sütéshez; ehhez 10 dkg szalakálé (sütőpor), ízesítőül pedig vanília járt.  Ebből az adagból

nagyságuktól függően, általában mintegy 250-300 db mézeskalács készült, a nagyobb formájú

szívből viszont csak 60-70 db.

A cukrot egy kisebb edényben 3 liter langyos vízben elkeverte, felolvasztotta, majd

egy 12-15 literes fazékba öntötte és hűlni hagyta. A teljesen kihűlt cukros vízbe belekeverte a

sütőport,  majd folyamatosan adagolta hozzá a lisztet,  és egy fakanállal  mindaddig kavarta,

míg kézzel könnyen gyúrhatóvá lett. Arra kellett vigyáznia, hogy a nyert tészta ne legyen se

nagyon kemény, se nagyon puha. Ezt a munkát mindig este végezte, a tésztát másnapig állni

hagyta.



A kész  tésztát  igyekezett  a  nyújtóval  a  gyúrótáblán  minél  vékonyabbra  nyújtani,

hogy  minél  nagyobb  felületet  kapjon,  vagyis  az  anyagból  minél  több  mézeskalácsot

készíthessen.

A  kinyújtott  tésztát  valamelyik  formával  –  egyszerre  mindig  csak  egyfélével

dolgozott – kiszakította, a tepsire rakta és kisütötte.

A tészta kialakítására használt formákat a mézeskalácsosok maguk tervezték; papírra

rajzolták,  s  a  bádogosok  horganyzott  fehér  lemezből  készítették  el  számukra  (melléklet:

2.1.4).  Mindegyik  mester  arra  törekedett,  hogy formái  valamelyest  különbözzenek a többi

mesterétől,  s  mivel  szándékosan  sem  lehettek  hajszálnyira  egyformák,  a  mézeskalácsos

gyakorlatban ugyanannak a formának különböző változatai és méretei forogtak.

Máthé Gusztáv legkeresettebb formái a baba, a ló meg a szív (melléklet: 2.1.5). Egy

további,  kisebb  méretű  sorozat  különösen  ősztől  karácsonyig  volt  kelendő,  mert

karácsonyfadíszül  is  vették.  Ezek a csillag,  a hold,  a madár, a pacsirta,  a liba,  a kokas, a

bárány, a nyúl, a hegedű, a kard, a szemüveg, a csizma, a kereszt és a szív (melléklet: 2.1.6). A

kisautó és a kosár formái már nincsenek meg.

Egy  tepsire  a  kisebb  méretű  formákból  általában  40  db  fért.  A mester  a  kisült

mézeskalácsokat, amelyeknek formájuktól függetlenül most már báb volt a nevük, a tepsiről

lecsúsztatta a deszkára, és sorban egymás mellé rendezte őket. Itt addig állottak, amíg teljesen

ki nem hűltek, hogy a mester hozzáláthasson a díszítésükhöz.

A díszítés első és általános módja a mézeskalács bármilyen formáján a festés volt. A

bábokat gyakran piros, sárga vagy zöld színűre festette. A zöldet sárgából és kékből kevert ki.

A festés alapanyaga a cukorkafesték: ezt régebben a helyi cukorkagyárban vásárolta,

a második világháború után kisiparos készítette.  A cukorkafestéket tojásfehérjével keverte,

majd pemzlivel (ecsettel) festette be a deszkán sorakozó mézeskalácsokat. A tojás sárgája nem

ment kárba, mert ezt általában a tésztába keverte.

A nagyobb és a közepes szívekre mindig, a kisebbekre ritkábban tükröt is ragasztott.

Olykor a babára és a lóra is tett kisebb tükröt. A tükröket üvegessel vágatta ki, de sokszor ő

maga is vágott egy éles kővel. A tükröt mindjárt a festés után illesztette a babára, így a friss

festékhez rögtön hozzáragadt.

A babát meg a lovat alkalmilag más módon is díszítette: egy kis szokványos kézi

pecsétnyomóval (gumibélyegző) a babára fejet, a lóra lófejet nyomatott; a pecsét nyomán az

illető fej körvonalai maradtak (melléklet: 2.1.7).

A szemüvegre az üvegek jelzéseként két kerek piros celofánt ragasztott.



A karácsonyfadísznek  szánt  bábokat  mindig  pirosra  festette  és  sosem  tett  rájuk

tükröt.  Díszítés  céljából  ezeket  festés  után  rögtön  kristálycukorba  mártotta,  s  így  a

hozzáragadó  cukorszemcsék  csillogóvá  tették.  Ilyenkor  ragasztották  hozzájuk  a  piros

sárkánypapírból  (krepp papír)  szabott  keskeny pántlikát  (fület) is,  hogy a fára akaszthatók

legyenek.

A festés után a mester a díszítést habbal folytatta. A habot tojásfehérjéből verte (egy

szokványos  adag általában 20 tojásból készült)  és fehér krumplilisztet  kevert  hozzá,  hogy

keményebb  legyen.  Ezután  pergament-  vagy  hólyagpapírból  zacskót  (tölcsért)  formált

(melléklet: 2.1.8), és a hegyébe becsúsztatta a ramflicsövet (melléklet: 2.1.9), úgy, hogy a cső

vége kissé kiálljon.  A zacskót kézbe vette,  megtöltötte  habbal,  s a cső nyílásán át  kifolyó

vékony habbal a szíveket rendre körös-körül cikcakkban bekeretezte, vagyis megramflizta.

A  ramflicsöveket  –  szintén  a  mester  tervei  alapján  –  bádogosok  készítették

vörösrézből, többféle méretben. Máthé Gusztáv csövei a kétlyukas cső, a háromlyukas cső, a

lufcső  (kerek  és  lapos  változatban),  a  nagy  rózsacső,  a  pici  rózsacső  vagy  tufcső  és  az

árvácskacső.

A  mézeskalács  szív  bekeretezése  után  a  virágmotívumokkal  való  díszítés

következett. Ehhez már kétféle habot használt: fehéret és pirosat. Az utóbbit cukorkafestékkel

festette meg. ha zacskó egyik felébe fehér, másikba piros habot tett, az egyszerre kicsorgó,

összekeveredő piros és fehér színű hab rózsaszínű díszt adott.

A nagyobb  rózsacsövek közepében kerek  ólomdarab  volt  beledolgozva,  miután  a

kifolyó hab közepén kerek lyuk maradt. Ebbe a pici rózsacsővel beletufolt egy másik rózsát. A

kisebb szívekre három, a nagyobbakra több rózsadíszt is helyezett. A szatmári mézeskalács

másik hagyományos virágmot1vuma az árvácska volt.

A virágmotívumokat a pogácsán levelek követték. Ehhez a mester a zacskóba kék és

sárga festék keverésével zöld habot tett, s a habból minden rózsa alá egy-egy kis levélfélét

mintázott.

A díszítés befejezéséül a tükröt sárga habbal keretezte. A nagyobb szíveket olykor

sztaniolpapírral  is  díszítette.  A nagyobb  szívekre  tojáshabból  készült  enzimmasszával  egy

vékony  nyílású  lufcsővel  odaírta:  Szív  küldi  szívnek  szívesen.  Kisebb  szívekre,  vagy  ha

nagyon sokat készített egyszerre, papírt ragasztott, s erre írta rá tintával a szöveget.

A méz nélküli, cukros „mézes” kalácsok tésztája mellett Szatmáron mézestészta is

készült. Ennek anyagába a mester a 10 kg liszthez nem cukrot, hanem 1 kg mézet kevert,

ízesítőül pedig szintén vaníliát adott. Hiányzott viszont a sütőpor belőle, majd a kemencében

keményre, ropogósra sütötte.



Máthé Gusztáv a mézestésztát négyféle képen sütötte:

a) A debreceni díszítéshez, miként apósától hallotta, valaha fából faragott formákat

használtak, ő maga azonban már ilyen formákat nem látott. Ezeknek kései maradványa vagy

csökevénye az a tölgyfából esztergályozott, 6,5 cm átmérőjű pecsétnyomó, amely 3-4 mm-nyi

mélységben,  egymástól  hullámosan  elkülönülve,  körkörös  vonalakat  domborított  a

mézestészta közepébe.

b)  A  bölcsős  baba  bölcsője  3  különböző  darabból  készült:  egy  téglalap  alakú

bölcsőből (melléklet: 2.1.10), és két, bölcső-formát megadó, „ringatását” lehetővé tevő talpból

(melléklet:  2.1.11).  A  külön-külön  kisütött  lapokat  összeragasztották.  A  csiriz  maga  a

mézestészta anyaga volt; olvasztott cukorral hígították, és így ragadósabbá tették. a mester a

bölcső egyik végét belemártotta a csirizbe, és hozzáragasztotta az egyik talpat. Mire 30-40

darabot így megragasztott,  kezdhette a másik talp ragasztását,  addigra ugyanis az előbbiek

már megszáradtak. Ezután a bölcsőre sztaniolpapírt ragasztott, ere pedig ráillesztette a szintén

külön kisütött és gumibélyegzős babafejjel díszített pici babát. Végül a bölcső szélét fehér

habbal díszítette: körülramflizta.

c) A nyaklánc szemei a bogyók. Ezek kiszaggatását egy 1,5 cm átmérőjű, bádogból

készült  lyukasztóval  végezte  (melléklet:  2.1.12).  A  lapos  bogyók  sütés  közben

kigömbölyödtek. Egy nyaklánc hossza 16 bogyó: 8 piros és 8 sárga, általában négyesével,

ritkán egyenként váltakozva. Színezésük nem utólagos festékkel történt, hanem a mester a

cukorfestéket már gyúrás közben a tésztába keverte. A kiszaggatott bogyókat cérnára fűzte és

így kész nyakláncként sütötte ki.

d) Ugyancsak a búcsúk kedvelt mézestésztája volt az olvasó. A nyaklánctól abban

különbözött, hogy a piros-sárga bogyók egyenként váltakoztak benne, olvasó-jellegét pedig

egy közéjük fűzött kis kereszt adta.16 

16 DR. KÓS: 1981.



IV. NEMZETI KINCSÜNK: A BEREGI SZŐTTES

IV. 1. A szőttes és a keresztszemes hímzés fejlődésének története

A művészet  eredete  az  őskorba  nyúlik  vissza.  A környezet  megszépítésére  való

törekvésnek  minden  korban  meg  van  a  maga  sajátos  jellege,  amelyet  az  adott  korszak

stíluseszménye  határoz  meg.  Az  első  szövőszék  primitív  változata  feltehetően

Mezopotámiából származott.

Az  edényeken  megjelenő  fonalas  díszítmények  arra  utalnak,  hogy  egyidejűleg

megjelent már a fonás – szövés is, amely az agyagművességgel együtt fejlődött. Az ember

már nagyon korán felfedezte a szövés – fonást, megismerte azokat a növényeket, amelyekből

a használathoz szükséges hálót és kezdetleges ruházatát készítette. 

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.  De  bármennyire  változatos  is  egy  ország  különböző

vidékeinek  népművészete,  és  bármilyen  változásokon  megy  át  a  századok  folyamán,

alapformáiban  megőrzi  a  maga  sajátos  jellegét,  mely  a  közös  vonásokon  túlmenően

megkülönbözteti más népek népművészetétől.

Parasztok,  pásztorok,  halászok,  fonó-  szövő,  hímző  asszonyok  teremtették  meg  a

népművészetet, akik Európa- szerte csaknem azonos körülmények között éltek. Eredetileg a

család magának készítette használati tárgyait, ezért igyekezett minél tökéletesebbé és szebbé

tenni azokat.

A népművészetre jellemző, hogy alkotói többnyire maguk állították elő az anyagokat,

színeket.  Csak a  legjobbakat,  legtartósabbakat  választották  ki;  ez  az  oka,  hogy e  tárgyak

századokon át megőrizték régi szépségüket.

Az  élet  három  nagy  állomása  a  születés,  a  házasság  és  a  halál.  A nép  alkotó

képzőművészi  tevékenységeinek  különböző  ágaiban  legtöbbször  ezekhez  a  nagy

fordulópontokhoz kapcsolódott. 

A népművészet legnagyobb ereje a díszítmény, amelynek formáját a keletkezés kora

határozza meg. A geometrikus díszítményekkel csaknem egyidejűleg jelent meg a növényi és

a  figurális  ornamentika,  többnyire  a  mértanias  díszítménnyel  összekapcsolva.  Olykor  a



felismerhetetlenségig  egyszerűsítették,  és  valamikor  jelképes  jelentésük  később  többnyire

elhalványult.

A  fonal  nagy  szerepet  játszott  a  néphitben  és  a  népszokásokban.  A születés,  a

házasság és a haláleset alkalmából a házban található minden csomót meg kellet oldani.

A végzetet az ókori görög mitológiában három nőalak – a három párka – képviseli:

az egyik fon, a másik gombolyítja a fonalat és vigyáz rá, a harmadik pedig elvágja. 

A fonal tehát az élet jelképe, amelynek meghatározott a hossza.

A fonó  nő,  mint  mitológiai  alak  Nyugat  –  Európától  Kelet  –  Ázsiáig  mindenütt

megtalálható.

Már  az  ókori  görög  költészetben,  Homérosz  eposzaiban  is  fonással,  szövéssel,

varrással, kötéssel foglalkoztak a nők.

A XIII. században a szövőmesterek, a takácsok gyakran egész falvakat alkottak. A

XIV. század végén céhekbe tömörültek.

A XVIII. század végén, de különösen a XIX. század elején hanyatlásnak indul a takácsság. A

munka termelékenysége viszonylag kicsi volt, és az elmaradt technika nem bírta a versenyt a

kibontakozó gyáriparral szemben.

A versenyképtelené  vált  takácsmesterek  a  falvakban  telepedtek  le.  Az  abroszok,

törölközők,  párnahuzatok,  zsákok,  női  és  férfiingek,  bő gatyák,  pendelyek  anyaga mind a

takácsok  keze  alól  került  ki.  Az  abroszokat,  törölközőket,  párnahéjakat,  sok  helyen  a

kötényeket  is  „forgatásos  hímmel”,  piros  vagy  több  színű  szőttes  mintával  díszítették.  A

takácsoknak  mintakönyvük  volt.  Ebbe  nem  csak  a  legkedveltebb  mintákat  jegyezték  fel,

hanem a szövőszék felállításának pontos menetét  is. A mintakönyvek apáról fiúra szálltak.

Mindegyikben találunk néhány üres vagy kézzel berajzolt hálózatos lapot. Ide jegyezték fel a

munkájuk során kitalált vagy mástól tanult mintákat.

Ahogy  az  olcsó  gyári  vásznak  elterjedtek  a  paraszti  háztartásokban,  a

takácsmesterség lassan teljesen megszűnt.

A képzett takácsok mellett a fonás- szövés házi gyakorlata tulajdonképpen mindig

megvolt. Az asszonyok a takácscéhek virágkora idején is sok helyütt maguk készítették el a

szövetet.

Volt  egy  átmeneti  korszak  –  vidékenként  más  –  más  időben  kezdődött-,  amikor

parasztasszonyaink csak fontak, de nem szőttek, a szövés munkáját pedig a takácsokra bízták.

A  takácsok  kezén  a  minták  bonyolultabbá,  változatosabbá  lettek.  Ez  a  változatosság

befolyásolta  a  háziszőtteseket  is.  Kedvelt  szín  volt  a  piros  és  a  kék,  ritkábban  a  fekete,

amelyet a piros és a kék sötétítésére is használtak.



A parasztasszonyok a takácsoktól sok mesterségbeli fogást lestek el. A sima szövés

mellett „szedettes” mintájú szőtteseket is készítettek. Ezek szálszámolással készültek, és nagy

ügyességet,  gyakorlatot  igényeltek.  Virágzó  háziiparrá  a  szövés  éppen  ott  fejlődött,  ahol

hivatásos takácsmesterek jártak, és az ő hagyományaik éltek.

A  háziszőtteseket  igen  változatosan  díszítették.  A törülközők,  különféle  kendők

széleit  legalább  egy-egy  pirossal  beszőtt  csíkkal  élénkítették.  Az  ünnepi  abroszokat  és  a

színesen  vetett  ágy  párnahéjait  gyakran  egész  felületükön  ékesítették.  Főképp  mértani

motívumokkal  használtak:  vonalakat,  négyszögeket,  csillagokat,  de  gyakori  volt  a  páros

madár és a szív is.

A  ma  ismert  stílus  azonban  csak  a  XVII.  század  második  felében  kezdett

kibontakozni, és az 1848-as jobbágyfelszabadítás után virágzott ki.

A különböző tájak népművészetének megvannak a helyi sajátosságai.

A  népi  hímző,  amikor  átvett  elemeket  a  hagyományos  formakincsbe  olvasztja,  a  régi

szerkezetbe, elrendezésbe illeszti, sokszor önkényesen változtat is. Több tényező játszik közre

a kompozíció kialakításában,így például a fonal minősége és alapsűrűsége, az öltésmód, a laza

vagy zsúfolt kivitelezés, és színezés stb.

A  népművészetet  általában  a  változatok  végtelen  sokfélesége  jellemzi.

Továbbfejlődésének egyik  ösztönzője az  volt,  hogy a tehetséges  népművészek  versengtek

egymással, ki tud szebbet létrehozni.17

IV. 2. A hímzés és szövés technikája

Tekintsük át előbb a korábban keletkezett szövést. A szövés az a művelet, amellyel az

egymásra merőleges irányban haladó fonálrendszerek fonalait különböző módon keresztezik,

hogy a fonalakból összefüggő lapokat készítsenek. Szövéshez legalább két fonalrendszer kell.

A kelme hosszában haladót láncnak, a szélességben haladót vetésnek, a fonalak keresztezését

kötőpontnak,  a  kötőpontok  egyszerű  csoportosítását  alapkötésnek,  az  összetettebbet  pedig

mintás vagy ábrás kötésnek nevezik.

Sok időt és fáradságot igényelt, amíg a kenderből vászon lett. Kutatók kiszámolták,

hogy egy méter  közönséges  vászon előállításához  kb.  24-28 munkaórára  volt  szükség.  A

kender nyövése, azaz kiszaggatása a földből, áztatása, szárítása, több fázisban történő törése,

puhítása,  fésülése  után  következhetett  a  fonás.  A megfont  fonalat  felmotollálták,  mosták,

17 LENGYEL Györgyi: Keresztszemes kézimunkák. Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó, 1981.
Lásd még: PETRÁS Anna: Szövőiskola (A népi szövés története).  Budapesti Művelődési Központ, Budapest,

1990.
LENGYEL Györgyi:  Kézimunkák. Új technikák – új megoldások. Kossuth Könyvkiadó, Budapest,

1975.



szárították  és  gombolyították.  Ezt  követte  a  szálfa  felvetése,  végül  pedig  maga  a  szövés.

Mindez a nők feladata volt.

A felhasznált fonáltól függött a vászon minősége. A megmunkált kendernek voltak

különböző fokozatai, legfinomabb vászon a virágos kenderből készült. Az emlékezet szerinti

időben már – kinek milyen arányban tellett rá – használtak boltban vett pamutot is, részben a

maguk fonta kenderrel  keverve  (félpamutos). Számított  az is,  milyen vékonyra,  mennyire

egyenletesre volt megfonva a kender, valamint a készítő jártassága a szövésben.18

IV.  3. A kenderfeldolgozás és a szövés eszközei

A szövés legelterjedtebb eszköze a szövőszék. A mi vidékünkön a parasztszövőszéket

használták,  a  mit  esztovátának  hívnak.  Később  az  iparművészet  eszköze  lett.  Formáját

tekintve a szövőszéknek többféle változata van, mely a tájegységek jegyeit hordozza magán.

A szövőszék fa részei a használat során kifényesednek, patinások lesznek.

A szövőszék (melléklet: 3.19.) részei:

1. Egybeépített oldalfa, talpfa, vállfa

2. Lánchenger ( hasajó)

3. Anyaghenger (hasajó)

4. Nyüstök, csigák (sikattyú)

5. Borda a bordaládában( bordahéj)

6. Lábítók, felkötve a nyüstökre

7. Cséppálcák, a láncfonalakat választják szét. 

A parasztszövőszékkel általában 50-80 cm szélességű szövetet lehet szőni. A takács

szövőszékeken 80 cm 2 m hosszúságúakat, acélbordával és fémkeretű nyüsttel, repülő (gyors)

vetélővel.  A  szövést  megelőzi  a  láncfonal  felvetése,  amellyel  meghatározzuk  a  szövet

szélességét, hosszúságát. A legősibb cölöpös felvetés, melyet a talajba ástak vagy a ház falába

vert karókon végezték.

Vidékünkön a forgatható vetőfát használták, a mely egy középső rúdon forgó négy

szárnyból álló, kereszt alapú talpra állított,  a mennyezeti  gerendához rögzített szerkezet.  A

négy szárny egymással derékszöget alkot. A szárnyak hosszúsága határozza meg a vízszintes

irányú forgás közben a leírt kör nagyságát, kerületét. A keretszerű szárnyak magassága adja a

számot, hogy hányszor lehet a fonalat körbetekerni a vetőfán. Ez a két szám határozza meg a

18 LANDGRAF Katalin, PENKALA Éva, SZITTNER Andrea: Nagy szövéskönyv 1. Budapest, 2001.



vászon hosszát, szélességét pedig az, hányszor forgatjuk körbe a láncfonalat, valamint a borda

sűrűsége.

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, bordába anélkül,

hogy összekuszálódnának. Ha elkészülünk a vetéssel, a szegeknél átkötjük a fonalakat, majd

kalácsba leszedjük a fonalköteget. Ez a művelet a horgoláshoz hasonló művelet.

A szövőkeretből fejlődött a kézi szövőszék. Ennél a láncfonalak vízszintes síkban haladnak. A

láncfonalak  részbeni  emelését  –  a  szádképzést  –  nyüstökkel  végzik,  a  vetülékfonalak

bedobását kézi, avagy gyorsvetélővel, a bedobott vetülékek párhuzamos s tömött illeszkedését

pedig a bordával, illetőleg a bordaládával. A kézi szövőszékből fejlődött a szövőgép, amely

épp oly részekből áll, mint amaz, csakhogy részeinek mozgatását gépies erő végzi, s épp ezért

gyorsabb járású és  nagyobb termelőképességű.  A szövést  sokféle  szempont  szerint  szokás

osztályozni, így pl.:

 1. a fonalak anyaga szerint: gyapjú-, pamut-, selyem-, juta-, len- és kenderszövésre;

 2. a kiviteli mód szerint: kézi – és gép szövésre;

 3. a gép felszerelése szerint: nyüstös –és jacquard szövésre;

 4. az ipar üzeme szerint: házi, kézműipari és gyáripari szövésre19

IV. 4. A hímzés keletkezése

Hímzés jön létre, ha valamilyen alapanyagra díszítés céljából fonallal, tű segítségével

öltéseket  varrnak.  Ez  gyorsabb  és  egyszerűbb,  mint  a  szövéssel  való  mintázás.  A hímzés

eredetileg a ruha darabjainak díszes összeerősítése volt. A tűvel való hímzés tehát az egyszerű

varrástechnika fejlettebb, művészi formája. Ha a varrást másfajta fonallal, vagyis szélesebben,

díszesebben  végezték,  már  hímzés  keletkezett.  A  varrások  mentén  többnyire  maguktól

adódtak  a  díszítésre  alkalmas  helyek.  Hímzéssel  díszítették  a  ruhát  elsősorban  azokon  a

részeken, ahol a leghamarabb kopik, a kötések és gombolások környékén, a szegélyeken, a

nyakon és a mellen.

De nem csak a varrásból ered a hímzés, hanem a szövésből is. Előfordult a szövésnél,

hogy arasznyi, óriás tűvel beleöltötték, beletűzték a mintát az anyagba. Ez is előmozdította a

hímzés gyors elterjedését.

19 FÓRIS Mária: Fonás szövés. Exodus kiadó, Budapest, 1986.
Lásd még: BESZPRÉMI Katalin: Nép Játszóház. Magyar Művelődési Intézet, 2000.



A hímzés ma is elárulja ezt a kettős, a varrásból és a szövésből kialakult eredetét. A

varrásból származnak a hurok- és a láncöltés fajták, valamint az átcsavarások; a szövésből a

keresztszemes, a szálán varrott és a lapos hímzések. A szőttesből kialakult hímzés megőrzi

azokat a geometrikus, szálhoz kötött díszítményeket, amelyek a szőttesre jellemzőek. A lapos

hímzésnek is van egy fajtája, amely eleinte a szálak irányához, helyzetéhez alkalmazkodott,

később  megszabadult  az  alapanyagnak  ettől  a  kötöttségétől,  és  a  hímzés  változatosabb

formákat kezdett ölteni. Van, ahol később is megmaradt a hímzés szőttes jellege.

A vászonnemű hímzések között  vannak szabad rajzúak, és az alapanyag szálához

kötöttek.

A szabadrajzú hímzések mintáit az „íróasszonyok” írják – rögtönözve előrajzolják –

az alapanyagra. A mintákat többnyire korom lébe mártott lúdtollal vagy cirokszállal rajzolták

elő.20

IV. 5. A hímzés technikája

A  szálszámolás  és  a  szabad  rajz  alapján  kialakult  hímzéstechnikák  változatos

alkalmazása nyomán jött létre a magyar népi hímzés gazdagsága. 

A keresztszemes hímzések alapvető sajátossága, hogy díszítményeik kialakulását az

alapanyag szálai határozzák meg. A kivarrásnál az alapanyag szálközeibe öltögetünk. Ennél

fogva a díszítmények alapvetően mértani felépítésűek, akárcsak a szőttes díszítmények.

A keresztöltések  csoportjába  tartoznak  mindazok  az  öltések,  illetve  öltéselemek,

amelyek  két  vagy  több  lapos  öltésnek  egymással  való  kereszteződéséből  keletkeznek.  A

keresztszemes hímzés minden egyes kereszttagjának egyforma nagyságúnak kell lennie. Egy

– egy kereszt méretét az adja meg, hogy az alap szálaiból mennyit  számítunk egy négyzet

területének, illetve egy kereszt nagyságának.

A hímzés technikája sokkal szabadabb, mint a szövéssel történő mintázásé.

A szövés kötöttebb technikája az alapanyagon keresztbe haladó sorok színeinek és

árnyalatainak változataira korlátozta a lehetőségeket; ezzel szemben a hímzés lehetővé tette a

motívumok tetszés szerinti elhelyezését és színezését. 

A keresztszemes hímzés csaknem mindenütt  megtalálható,  de ősi jellege sajátosan

alakult az egyes népeknél.

A közép-európai országokban általában a főképp szőnyegszerűen tervezett és erősen

mértanias mintákat találjuk; ahol ettől eltérnek, ott a német hatás érvényesült. A balkáni népek

20 HOFFER Tamás, FÉL Edit: Magyar népművészet. Corvina kiadó, Budapest, 1975.



keresztszemes  hímzései  szintén  geometrizálók,  különböző  csíkmegoldásokban.  Az  orosz

népművészetben a mértanias elemek mellett sűrűn előfordulnak erősen geometrizált állat- és

emberalakok.

A közép- európai népek keresztszemes díszítménykincseiben azonban megtaláljuk a

szabadrajzú hímzések nyomán kialakult  lazább növényi  és figurális  ornamenikát  is,  amely

elsősorban a nagy történelmi stílusok hatását tükrözi, és természethűbb megoldásokat mutat.

Keresztszemes hímzésornamentikánkban éppúgy megvannak a szőttesből származó,

szélesebb és keskenyebb csíkokban elhelyezett elemi egyszerűségű egymás mellé sorakozó

négyszögek,  csillagok,  keresztek,  mint  a  bonyolultabb,  geometrikusan  szerkesztett

díszítmények, a szabadabban alakított virágbokrok, állat – és emberalakok is.

Kötöttsége korántsem jelenti azt, hogy ezek a hímzések kevésbé szépek, érdekesek és

változatosak, mint a szabad rajzú hímzések. Lényegében ugyanazok az elemek jelennek meg

itt is, csak egyszerűbbek, erősen stilizáltak.

Az  egyes  vidékeken  nagyrész  azonos  az  öltéstechnika,  de  különböző  vásznakat

használnak  alapanyagul,  eltérő  a  fonal  vastagsága  és  a  díszítmények  kompozíciója  is.

Régebben az alapanyagot főként házi szövésű kendervászon volt, de újabban inkább a bolti

pamutvásznat  használják.  A hímzések  általában  színes  pamutfonallal  készülnek,  előfordul

azonban a gyapjúfonal is.

A  keresztszemes  hímzéseket  általában  nem  a  színpompa  jellemzi.  Gyakran

használnak  csak  piros  fonalat,  olykor  csak  kéket,  esetleg  a  kettőt  együttesen.  Kedvelik  a

feketét, előfordul a fekete és a piros együttes alkalmazása is. Nem ritka a fehér szín használata

sem, a legtöbb esetben a nyers alapszín élénkítése vagy a tömötten kivarrt minták áttörése

céljából.

A  keresztszemes  technikák  leggyakrabban  önmagukban  fordulnak  elő;  a

keresztszemmel  és  szálán  varrottal  hímzett  darabokon  úgyszólván  sohasem  alkalmaztak

másfajta  öltésmódot.  Nagy  ritkán  kivételesen  mégis  előfordult,  hogy  a  szálszámolásos

technikát  a  szabadrajzú  hímzések  öltésmódjaival  egyidejűleg  használták  ugyanazokon  a

darabokon.

A szálszámolásos munkákat  előrajzolás nélkül,  gyakran emlékezetből  hímezték.  A

hímző asszony a vászon egyik sarkából kezdte a mintát és bal felé folytatta.

A  keresztszemes  hímző  technika  lehetőségei  rávezetnek  bizonyos  alapformákra,

ismétlődő  megoldásokra,  amelyeket  a  különböző  vidékeken,  sőt  országokban  is  szinte

egymástól függetlenül, külön-külön is felismernek és alkalmaznak a hímzők.



A keresztszemes technikához népi motívumainkon kívül gyakran Holbein-öltés és zsubrika

társul. A Holbein-öltés (nevét a nagy holland festőről kapta, akinek csaknem minden képén

látható) igen egyszerű. Előöltésekkel végigmegyünk a minta vonalán, majd visszafordulunk,

és újabb öltéssel elfedjük az alapanyag még kilátszó részeit. Így vékonyabb és hajlékonyabb

vonalat kapunk, mint a száröltéssel. A zsubrika komoly, időt, figyelmet és anyagot igénylő

kézimunka. Szálat húzunk, mint az azsúrhoz, majd a visszamaradt szálakat az adott  minta

nyomán  úgy  szőjük  össze  gondos  számlálással,  akár  a  stoppolásnál.  A zsubrika  csíkokat

keresztszemmel is ki lehet hímezni.

A  keresztszemes  minták  alapanyagának  szálai  egyforma  vastagságúaknak  kell

lenniük keresztben és hosszában.

Hímzésnél nem ajánlott hegyes tűt használni, mert az rongálja az anyagot. Továbbá a

fonalra nem szabad göböt kötni, mert  az csúffá teszi a munka fonákját – hanem bele kell

varrni láthatatlanul az anyagba kezdésnél és befejezésnél egyaránt.

A  szövés  technikája  eleve  a  derékszögű  díszítményeket  teszi  lehetővé,  ami  az

összefüggő  ábrázolást  nagyon  megnehezíti.  Ezért  ferdeszögbe  is  állítanak  díszítményeket,

amivel  a  kifejezés megkönnyebbedik.  Mindezek ellenére  a szövő újabban rendszerint  arra

törekszik, hogy a vászonba szőtt rózsát, babát, retket vagy éppen más ábrázolást mindenki

megismerje. Ezt minél jobban meg tudja közelíteni, annál többre tartják teljesítményét.21

IV. 6. A keresztszemeseken előforduló minták és ábrázolások

IV. 6. 1. A színek általános jelentése

Minden  színnek  meg  van  a  saját  tulajdonsága,  mondanivalója.  Mielőtt

megvizsgálnánk vidékünk szőttes – és keresztszemes munkákon található mintákat nem árt

néhány mondat erejéig betekintést nyernünk a színek általános jelentésének világába.

A zöld a természet színe, így a megújulásé, a reményé, a nyugalomé, az egyensúlyé

is.  A sárga és a kék keveréke,  ezért  egyszerre  frissítő  és nyugtató  hatású.  Harmóniakeltő,

összhangot teremt a test és a lélek között, csökkenti az ingerültséget, a fáradtságot, ellazít,

biztosítja  a  pihenést,  az  erőgyűjtést,  a  regenerálódást.  Világos,  sárgászöld  árnyalata

barátságos,  fiatalos,  élettel  teli,  aktív. Közepes  tónusú,  fűzöld  árnyalata  kissé  komolyabb,

biztonságot sugárzó. Sötétebb, kékeszöld árnyalata ünnepélyességet, nyugalmat sugároz, míg

sötétebb,  piszkosabb  árnyalata  passzív,  érzelmeket  keltő,  álmosító,  főleg  fényszegény

környezetben.
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Hasonlóképpen  a  kék  is  nyugtat,  jó  hatással  van  a  szemre.  Hűsítő  és

energiakiegyenlítő  hatású.  A  nyugalom,  a  feloldódás,  a  végtelen  érzésének  színe,

érzékenységet,  finomságot  fejez  ki.  A  hűség,  a  hit,  a  hagyomány  szimbóluma.  Nagy

csendességet és hűvösséget sugároz, s ez a biztonság érzését is kiválthatja. Sötétebb árnyalata

távolság - és mélységérzetet kelt nagy felületen, feketével együtt depresszióra hajlamosíthat,

passzív  érzéseket  vált  ki.  Világosabb  árnyalata  friss,  üde  érzetet  kelt,  a  kis  helyiségeket

optikailag tágítja, levegős hatást kelt.

A  sárga méregtelenít,  enyhíti  a depressziót, mivel regenerálja a kimerült idegeket,

vagyis  jókedvre  derít.  A természet  színe,  így  a  megújulásé,  a  reményé,  a  nyugalomé,  az

egyensúlyé  is.  A  sárga  meleg,  vitalizáló  hatású,  viselője  szabadságra,  vidámságra,

intellektuális  élményekre  áhítozik.  A tudás,  az  apa,  a  kíváncsiság  színe;  a  boldogságra,

örömre, a korlátok nélküli szabad életre való vágyat tükrözi.

A világos  színekhez  hasonlóan a  narancssárga élénkítő,  vidámságot  keltő,  meleg

szín, segíti a pozitív energiák áramlását. Nyíltságot, örömöt, boldogságot sugároz. Aktivizáló

hatású,  de  hiányzik  belőle  a  vörös  agresszivitása.  Növeli  a  koncentrálóképességet,  a

kreativitást, a munkakedvet, jó hatású depresszió ellen, visszahozza az életkedvet.

Az  ibolya a hideg kék és a meleg vörös keveréke, nyugtató és nyugtalanító hatású is lehet

attól függően, hogy melyik szín dominál. Vágyakkal, ábrándokkal teli, melankolikus, öreges,

álmosító szín. A misztikum, a tudatalatti, a titokzatosság színe. Ellentétes érzelmeket kiváltó

hatása miatt sokan nem kedvelik.

A  barna a  fa  színe,  biztonságot,  melegséget,  állandóságot  tükröz.  A gyerekek

általában  nem  kedvelik,  a  stresszben  élő  felnőttek  viszont  vonzódnak  hozzá.  A  lakást

kedélyessé teszi,  de önmagában unalmassá,  kissé bánatossá is,  ezért  mellette  szükség van

élénkítő színekre.

A meleg  bíbor szín méltóságteljes, merev, felsőbbséget sugárzó, nagyobb felületen

nyomasztó, lehangoló hatású.

A hideg  szürke,  semleges,  tartózkodó,  visszahúzódó,  egyhangúságot  tükröz.  Nagy

felületen monotóniát, kedvetlenséget okoz, viszont a sok tarka szín kavalkádját tompítja.

A fehér szín a tisztaság, a rend, a semlegesség színe. Ártatlanságot, jóságot, tiszta

érzelmeket sugall. Fényvisszaverő képessége a legnagyobb, emiatt nagy felületen kápráztató

lehet.  Világosságából  adódóan tágítja a teret,  a többi  szín között  semlegesítő  szerepe van.

Háttérként alkalmazva mindent kiemel.

A hideg fehérrel szemben a meleg fekete minden fényt és színt elnyel, az éjszaka, a

halál,  a szerencsétlenség,  a bűn színe.  Nagy felületen nyomasztó hatású,  a természettől,  a



világtól való elszakadás, bezártság érzetét kelti. Kis felületen minden színnel alkalmazható,

kiemeli hatásukat, kivilágosítja valamennyit. Fehérrel párosítva ünnepélyes hatást kelt.

A kézimunkákban  a  színeknek  kicsit  mélyebb  jelentésük  van.  A szövő  –  hímző

mesterek munkáin nem csak a díszítmények bírtak mondanivalóval, hanem a színek is.22

IV. 6. 2. A szőttes- és hímzésminták színei

A szín – csakúgy, mint a zene – a legegyetemesebb kifejezésmód, melyet  minden

ember  megért,  tekintet  nélkül  arra,  milyen  nyelvcsoporthoz  tartozik.  A dolgok,  melyek

kiskorunktól körülvesznek, és maga a természet is, elképzelhetetlen a színek nélkül. Az egyes

tárgyak elképzelése, megnevezése tudat alatt és természetesen rögtön a színt is érzékelteti.

A használati és dísztárgyak alkotásakor a felhasznált anyag színét is érvényesítjük. A

hagyományos  népművészetben  a  színesség  az  etnikum  szerves  része  volt,  megjelölte  a

bizonyos tájat, az ember korát, állapotát.  Vegyük csak a népviseletet: a leány más színeket

alkalmazott, minta a hajadon, minden táj más- más színezést kedvelt.

A magyar  szőttesek  és  hímzések  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 magyar  paraszti  hagyományban  a  fehér elsődlegesen a  tisztaság,  az ártatlanság

kifejezője, és mint ilyen kap jelentőséget a női viseletben. Ezért fehér a palóc mennyasszonyi

ruha. Másrészt a fehér, a sápadt arc a betegségre utal, ezért gyászfunkciója is lehet. Egyes

vidékeken a fehérnek védő és oltalmazó szerepe is van.

A  fekete a  népviseletben  a  gyászt  és  az  időskort  jelképezik.  A fekete  szín  piros

szőtteseken,  piros  hímzéseken  is  megjelenik,  általában  a  fő  motívumok  elválasztására,

kiemelésére szolgál.

A sárga sok helyen a nap színe. Nálunk a hervadást és az elmúlást jelképezi.

A piros szín a magyar népművészetben a leggyakoribb. Nálunk Elsősorban az öröm,

a  lelkesedés,  az  ünnepi  hangulat,  az  egészség,  a  szerelem  kifejezője.  Ennek  az  alapja

valószínűleg az érzelmekkel telített ember arcának piros színe.

A pirosnak a vérrel, a tűzzel, a fénnyel és a nappal is van kapcsolata. A magyar néphit

a pirosnak véderőt tulajdonít

A sötétkék piros szőtteseken, piros hímzéseken is megjelenik a feketéhez hasonlóan.

22 HOPPÁL Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár. Helikon kiadó, 2000.



A  zöld a  tavasz,  a  kezdet,  a bizakodás,  a remény és az örökélet  szimbóluma.  Az

örökéletet az örökzöld növényekkel való képzettársítás miatt jelképezi. A zöld rozmaring ág

az örök szerelem jele. A nép a szabadban élő pásztorok, betyárok szabad életét is a zölddel

hozza összefüggésbe.23

IV. 6. 3. Díszítőelemek

A szövésben megjelenő archaikus jelek az elmúlt hosszú idők során alig változtak,

csak  koronként  és  helyenként  alakult  jelentőségük,  szerepük,  hangsúlyuk  a  szövetekben.

Gyakori  alkalmazásuk  és  a  kompozícióban  elfoglalt  szerepük  karaktert  adóvá  vált,  és

megkülönböztette  azokat  egymástól.  Bár  ezek  az  ornamensek,  szövésmódok  kollektív

kulturális  értékek  inspirációjaként  születtek,  mégis  valamennyi  alkotás  hordozza  alkotója

kézjegyét.

A figurális díszítések, az ember – és állatalakok megjelenítése, ábrázolásmódjuk, az

ábrázolás tematikai és kompozíciós sajátosságai gyakran olyan gazdag kultúrtörténeti hátteret

tartanak,  olyan általánosítható tér  – és időbeli  jellegzetességeket  mutathatnak,  amelyeknek

elemzése  és  feltárása  közelebb  visz  a  magyar  művészet  mélyebb  megismeréseihez,  a

különböző társadalom rétegek érintkezésének, egymásra hatásának, vagyis a műveltség tér -

és időbeli mozgásának feltárásához.

A szőttesek kapcsán még fokozottabban felvetődik a figurális díszítmények szerepe,

hiszen más népművészeti  tárgycsoportokhoz, készítés – és díszítésmódokhoz viszonyítva a

szövés technikai kötöttségei látszólag ellentmondást mutatnak. A szövés technikája a magas

fokú  stilizáltságnak,  a  geometrikus  motívumoknak,  a  csíkok,  sávok  ritmusára,  arányaira

alapuló és nem elsősorban a kifejező díszítésmódnak kedvez.

A  takácsszőttesek  és  a  parasztszőttesek  között  általában  szembetűnőek  a

különbségek: az előbbiek pontos kivitelezésével és összefogottságával, a motívumok arányos,

karcsú  megformálásával  és  finom  tagoltságával  szemben  a  parasztszőttesek  vaskosabbak,

elnagyoltabbak,  mintáik  foltszerűbbek  és  leegyszerűsítettek:  ez  fokozottabban  érvényes  a

figurális motívumokra is – a csillagok testesebbek, a madarak foltszerűbbek, az ember – és

állatalakok olykor egészen naiv, szögletes formát öltenek.

A  parasztszőttesek  díszítményein  általános  tendencia  a  felületkitöltés  arányainak

változása  is.  A  díszítmények  sávokban  jelennek  meg,  ezek  elhelyezkedése  a  textil

funkciójának  igyekszik  megfelelni.  A sávok  gyakran  mintasorrá  redukálódnak,  a  korábbi

magas szintű csík - és mintaritmusok leegyszerűsödnek, s ez érinti a figurális elemeket is. A
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mintasorok gyakran már nyitottak, díszítőcsíkok nem keretezik azt. A figurális díszítményekre

is  jellemzővé  válik  az  egyszerű  sorminta,  vagyis  ugyanannak  a  motívumnak  az  egyszerű

ismételgetése: madaras sor, babás sor, csillagos, virágos, stb. Tehát a kötöttebb kompozíció

elveszíti általános érvényét.

A díszítőelemek változatossága végtelenül nagy, mégis megkülönböztetünk bizonyos

alaptípusokat.  Ezek  valamelyikéhez  tartoznak  az  általunk  felhasznált  szabályos  vagy

szabálytalan – szabad formájú – díszítőelemek.

Alkalmazhatunk  pontokat,  vonalakat,  köröket,  háromszögeket,  négyszögeket,

sokszögeket,  csillagokat  és  egyéb,  hasonló  jellegű  formákat.  Mindezeket  mértani,

geometrikus díszítőelemeknek nevezzük.

De  mindezeket  vehetjük  a  természetből  is.  Felhasználhatunk  díszítésre  virág-  és

levélmotívumokat,  sőt  állat-  és  emberalakokat  is.  A  természetből  vett  elemeket  nem

fényképszerű  hűséggel  használjuk  fel,  hanem  művészileg  egyszerűsítve,  stilizálva.  Ez  az

egyszerűsítés,  stilizálás  azonban  általában  odáig  terjed,  hogy  a  díszítőelemek  eredete

felismerhető marad.

A különböző díszítőelemek, motívumok összetételéből alakulnak ki a díszítmények,

ornamentumok.

A népművészetben általában elterjedt a fa – az „életfa” – ábrázolása. Az életfát két

szimmetrikusan elhelyezett állat, főképp madár között ábrázolják. Ritkábban emberalakok is

megjelennek az állatok helyett.

Az életfa mellett a másik általánosan elterjedt motívum az „életkút”, páros állatokkal.

Az állatdíszítmények között különösen kedvelt a madáralak, legtöbbnyire pirosan. A

madár az ókori egyiptomiaknál a lélek jelképe volt.

Megállapíthatjuk,  hogy  bár  a  figurális  díszítmények  árnyaikban  nem  voltak

meghatározóak  a  paraszti  szőtteseken,  jelentőségük  ezen  mégis  túlmutat.  A  figurális

motívumok  ugyanis  legtöbbször  fő  díszítmények  voltak,  központi  helyet  foglaltak  el  a

díszítendő felületen. Ezt erősíti az  a tény is, hogy a mustrákat általában erről nevezték el:

babás, madaras, szarvasos, makkos, csillagos, stb.24

IV. 6. 4. Növényi ornamentika a textíliákon

A népi textíliákon található díszítmények egy jelképrendszer részei, kialakulásának

tényezői voltak többek között a helyi hagyományok, az egyéni ízlés, valamint a mindenkori

divat. A magyar népművészet minden ágában, akár tárgyakról, akár szellemi alkotásokról van

24 FÜGEDI Márta: A szőttesek tegnap és ma. Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Heves, 1994.



szó,  kiemelkedő  szerepet  kapnak  a  természeti  képek,  a  növények  és  a  virágok.  A

népművészeti tárgyaink vizsgálatakor kiderült, hogy a XVIII. századig a geometrikus elemek

és kompozíciók voltak jellemzőek,  a XIX. századtól kezdve azonban a virágok és levelek

háttérbe  szorították  őket.  A  szőtteseken,  feltűnnek  a  virágok,  naturális,  illetve  stilizált

formában.  Uralkodóvá  válik  a  virágornamentika.  Az  olyannyira  divatos  virágornamentika

megjelenését már a honfoglalást megelőző időszakban valószínűsíthetjük. Mégis a reneszánsz

az  az  időszak,  amely  erősen hatott  népművészetünk  virágábrázolására.  Rózsák,  tulipánok,

mezei virágok, virágtövek, virágindák, koszorúk vallanak a magyar parasztság szépérzékéről.

A növényhez hasonlóan, amely maga is egy műalkotás, a növényi  elemekből álló

motívumok egységes ornamentummá komponálása önmagában is élő, alkotó folyamat, szabad

formálódás,  s szemlélője számára a jelentés is úgy bomlik ki, mint ahogy egy növény nő:

élettel telik meg, teremtődik. Az ornamentika maga is szimbólum: ebben az értelemben nem a

díszítésről szól,  hanem a folytonosságról,  hiszen fizikai  és szellemi értelemben egyaránt  a

kultúra folyamatosságát biztosította. A növényi ornamentika a szakralitás érvényesítésére, az

ősi világ,  a paradicsomi állapotok harmóniájában való feloldódásra áhítozó törekvést jelzi,

ébren tartja a természethez való kapcsolódás, a természeti  rend velünk született igényét és

lehetőségét. 

Összegezve  a  magyar  díszítőképzeletre  vonatkozókat,  elmondhatjuk,  hogy  egyik

legfőbb  jellemzője  az  ötletszerűség,  vagyis  a  kiszámítottság  hiánya.  Másik  jellemzője  az

ösztönös  képzetekből  szigorú  stíluskötöttségen  belül  teremtett  gazdag  változatosság.

Harmadik jellemzője a virágok szeretete, s a természet mélységes átérzése – ez azonban nem

természetutánzásban  nyilvánul  meg,  hanem  a  természet  megálmodásában,  csodálatos

természet  megalkotásában,  minden mesterségestől  való tartózkodásban,  értelmetlenségeket

kerülő józanságban.25

IV. 7. A beregi szőttes

Területünkön már a régi időktől kezdve nagy jelentősége van a kendertermesztésnek.

A pamutfonal megjelenése nem jelentette a len és főként a kender gyors háttérbeszorulását. A

XIX-XX. század fordulóján a ház körüli használatra, gazdasági munkához készült vásznat is

még kenderből készítették. A lepedők, finomabb zsákok lánca, vetüléke a csepű javából került

ki, míg a durvább zsákok anyaga az aljcsepűből. Készítettek viszont „félpamut vásznakat”,

25 HOPPÁL, 2001.
Lásd még: TAKÁCS Béla: Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben. Kiadta a Magyarországi

Református Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1986.



aminek szála kenderből vagy lágyabb szöszből font láncába betették a pamutot. Szőttek már

csak tisztán pamutláncba pamutvetülékkel is, előbb ruhákat, majd abroszokat is.26

Ennek ellenére falvainkban viszont lassan kihal az a nemzedék,  amely még látta,

hogyan  termesztik  a  kendert,  részt  vett  annak  feldolgozásában,  háziszőtteseket  készített.

Ugyanis régen a lányok és asszonyok a hosszú téli estéket kézimunkázással töltötték. A mai

nemzedék  már  nem  ebben  a  kultúrában  növekedik.  Legfeljebb  csak  népművészeti

szakkörökön, vagy még esetleg az iskolában munkaórán tanult, vagy tanulhatott meg hímezni.

Egyre  többen ismerik  fel  a  hagyományápolás  fontosságát.  Mert ahogy a mondás  is  tartja,

akinek  van  múltja,  jövője  is  van.  A  közelmúltig  legfeljebb  örökségnek  tekinthettük  a

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

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. Ez az

oka annak, hogy ezekből az eszközökből, valamint szőttesekből és hímzésekből kevés maradt

épségben, bár a Kárpátaljai Református Egyházkerület Múzeumában még sok úrasztalterítőt

találunk, különböző motívumokkal.27

Antónikné Polónyi Katalin munkájának és kitartásának köszönhetően Nagyberegen

szövő – és hímzőcsoport indult az 1970-es években, ahol a nagyberegi asszonyok egy sajátos

mintasorozatot hoztak létre: a kis tulipánok álló és dőlt változatai, a szegfű sok-sok formája, a

makkos,  az  őszirózsás,  a  sokféle  madaras  és  a  híres  farkasnyomos  minta.  Nemcsak

virágminták  jellemzők  a  vidék  mintagyűjteményére,  hanem számos  geometrikus  forma:  a

csillagos több változata is, a közkedvelt öt színnel kivarrt rákóczi-minta.

A régi abroszokon, kendőszéleken a mintákat piros-kékkel,  később piros-feketével

varrták  vagy  szőtték.  A régi  abroszokon,  komakendőkön,  díszkendőkön,  azok  a  minták

maradtak fenn, amelyeket szedett szőttesnek neveznek. 28

IV. 7. 1. A beregi szőttes újjászületése

A második  világháborút  és az elhurcolásokat  követően elveszett  és kiszolgáltatott

volt  a  kárpátaljai  magyar  falvak  népe.  A  szegénység  mellett  a  reményvesztettséget,

26 FÜGEDI, 1994.
Lásd még: FÓRIS Mária: Keresztszemes kézimunkák Bereg-, Szabolcs-, Szatmár-, Ugocsa- és Zemplén-

megyékben. Exodus Kiadó, Budapest, 1944.
DOMANOVSZKY, 1981.

27 FELHŐSNÉ csiszár Sarolta: Iparművészeti terítők és garnitúrák a kárpátaljai református templomokban. In: P.
Punykó Mária (szerk.): „Madarak voltunk…” Kárpátaljai néprajzi írások. Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum
Kiadó, Budapest – Beregszász, 1999.
28 PUNYKÓ Mária (szerk.) „Szem nem látta, szív bánta”. Hatodik síp alapítvány, Mandátum kiadó, Budapest – 
Beregszász, 1996.



kilátástalanságot,  a  munkaerős  férfiak  nélkül  maradt  családok  kétségbeesését  lehetett

tapasztalni.  Sokan a  háborúban  elesett,  lágerekben  odahalt  férjüket,  apjukat,  gyermeküket

gyászolták. Esténként – többnyire petróleumlámpa mellett, mert csak a hét három napján volt

áram  – átmentek  egymáshoz  a  szomszédok  és  beszélgettek.  A szomorú  téma  adva  volt,

mindenki a saját keserveit mondta el. De a fiatalabbak hozták a foltozni, varrni valót vagy a

rég félben maradt kézimunkát.

Megdöbbentő, hogy a háborút követő évek mekkora rombolást vittek végbe az itteni

nép lelkében, pl.  a kézimunkáiban is. Mert az idegenből jött vajmi kevés jó ízlést tükröző

minták, a hattyút, szarvast, gombolyaggal játszó cicákat ábrázoló előnyomott minták voltak

elterjedőben. Gyorsan terjedtek az olcsó, igénytelen díszítőminták és vele az új technikák is.

De a ládafia mélyéről csak előkerültek a nagy-  és dédmamák által szőtt abroszok, dísz-  és

komakendők, párnahuzatok és ruhadarabok.

Antónikné  Polónyi Katalin  nem sokkal  Nagyberegre  költözése  után látva,  ahogy

háziasszonya,  Kocsi Ida telente  készítette  a szebbnél szebb beregi kézimunkákat,  elkezdte

kockás irkalapokra átrajzolni, később csoportosítani az előkerült “kincseken” talált mintákat.

Nem  volt  könnyű  különbséget  tenni  közöttük,  időben,  mintában,  színben  szétválasztani

azokat. A rengeteg mintát csoportosítani kellett, mert sok volt az idegen motívum is. Így jött

rá, hogy a beregi gyűjtőnév alatt, vagyis a Tiszahát magyar falvaiban született mintákat három

nagy csoportra kell osztani. Az elsőbe soroljuk a helyi asszonyok által készített legegyszerűbb

mintákat, melyeket saját kezűleg, keresztszemes öltéssel varrtak ki kendőikre, abroszaikra. Ez

háromtól kezdődő 12-16 soros szélminta,  a cakk sok változata,  a kisszegfű vagy a leveles

indás apróvirágos, de geometrikus minták alapján képződő csoport. Tehát ezen a tájon maguk

a  falusi  asszonyok  fejlesztették  ki  és  adták  tovább  nemzedékről  nemzedékre  ezt  a

gyönyörűséges  mintakincset.  Az  idők  folyamán  bővültek,  nagyobbodtak,  formát  és  nevet

kaptak ezek a minták, csak a színek maradtak a régiek, éspedig a piros-kék. Igaz a XX. század

20- as éveitől a kék színt részben felváltotta a fekete. Nagybereg és a környék falvai esetében

ilyen nevezetes minta a farkasnyomos,  a makkos-leveles,  törökszekfűs,  a tulipános stb. és

azok számos  változatai.  A másik  forrás a középkor, az újkor hajnalán  a  vándor takácsok,

mesterlegények  hozták  a  különböző  vidékekről  a  számukra  legszebb  mintákat.  Ezeket  a

helybeliek átvették, saját szőttesein alkalmazták, sokszor tovább fejlesztették, és sajátjukként

őrizték tovább. A harmadik csoportba a jövevényminták kerültek. Ugyanis amikor Kati néni

megláttott  egy  teljesen  idegen  mintát,  megkérdezte:  a  nagymama,  aki  szőtte-hímezte,

tősgyökeres,  helyi  származású  vagy  más  vidékről  került  menyecskének  ide  és  hozta

kelengyéjével együtt? Sok téveszme él és nem egy illetékes szakmabeli rögzítette is ezeket,



erre íme egy jellemző példa. Történetesen éppen a híres rákóczi mintával kapcsolatban. Máig

úgy él a köztudatban, hogy a rákóczi minta úgy terjedt el, hogy a XVIII. század elején egy

ruszin aszszony ilyen mintával hímzett inggel ajándékozta meg a Nagyságos fejedelmet. Csak

amikor  Katinéniék  a hatvanas  években háziszőttes  vagy kenderfonal  után kutatva járták a

környező ruszin falvakat az ilosvai járásban, így Zaricsán, Nagy- és Kisrákócon látta, hogy ott

mindenki ezt a mintát ugyanúgy öt színnel kivarrva készíti.  Ezért valósítható, hogy a  minta

megnevezés  a  falu  származási  helyét  jelöli.  A XIX.  század  második  felétől  kezdődően  a

Kárpát-medencében is egyre több helyre jutottak el a nagy francia fonalcég a DMC termékei,

jó minőségű színes fonalak. 29

IV. 7. 2. A szövőcsoport munkája és sikerei

Antónikné  Polónyi  Katalin  legfőbb  célja  volt,  hogy  az  itteni  asszonyok  némi

kiegészítő keresethez jussanak a nyári mezőgazdasági munka mellett. Eleinte bedolgozóként

foglalkoztatta a kolhoz az asszonyokat, a leadott darabok után felszámolták a munkanapjukat

is, ami bizonyos mennyiségű terményt is jelentett a munkaviszonyuk megmaradása mellett. A

kolhozhoz  tartozó  három  faluban  Nagyberegen,  Beregújfaluban  és  Kígyóson  a  hatvanas

évektől kezdődően huszonnyolc, harminc asszony szőtt. A beregújfalui hímzőcsoportnak egy

időben ötvenkét tagja volt.

Az  első  tagok  Puskás  Jolán,  Csete  Ibolya,  Molnár  Margit,  Puskás  Emilia,  Tihor

Margit,  Iván Erzsébet,  a 15 éves Molnár Zsuzsa és a többi ügyes kezű asszony. A háború

előttről megőrzött vászon és fonal az általuk használt alapanyag igen hamar elfogyott. Sokáig

Zaricsára  és  a  környező  településekre  jártak  felvásárolni  a  fonalat,  később  a  könnyűipari

miniszter külön engedélyével a leningrádi fonalgyárból kaptak az alapanyagot.

Zsűriztetni az Ungvári Népművészeti Központba vitték el az első kézimunkáinkat,

melyeket művészeti  és  ajándéktárgyakat  árusító  boltokban  értékesítettek. Később  az

ugyancsak Ungváron működő Képzőművészeti Alap zsűrizte a mintadarabokat, s azok alapján

a  negyedévenként  megrendezett  vásárkiállításokon  a  szalonok  képviselői  által  megrendelt

kézimunkák eljutottak minden jelentősebb nagyváros ajándéküzletébe. Csakhamar rengeteg

megrendelésük lett, beindulhatott a munka.

Az elkövetkező években, évtizedekben hatvanas évektől a nyolcvanas évek végéig

elismerték  a  csoport  munkáját  a  központi  lapok,  a  szovjet  televízió  egyenes  adásban

közvetítette  a  beregi  lakodalmast,  mely  előadás  kellékeit  (a  táncosok  ruháit,  a  kelengye

29 ANTONIKNÉ POLÓNYI Katalin  1922,  jelenleg  nyugállományban  élő  kisvárdai  lakos,  Ukrajna  érdemes
népművésze

Lásd még: Értékmentés szövőszékkel (In: Kárpátaljai Hírmondó, X. évf. 2014/03.)



darabjait,  a dekorációkat)  a beregi asszonyok szőtték.  Akárcsak a Kárpátaljai  Állami Népi

Együttes a Balogh Klára kiváló művész által  koreografált  „beregi táncok” ruháit és egyéb

kellékeit  is  ők  szőtték.  Ugyancsak  nagy  elismerésben  részesültek  a  beregi  lakodalmas

bemutatásával  a  Budapesti  Margitszigeti  Szabadtéri  Színpadon  egy  folklórfesztivál

alkalmából  1987-ben.  1972-ben  az  öt  legnagyobb  kijevi  étterem  belső  terét  a  beregi

szövőcsoport által készített terítők, függönyök, faliképek díszítették, akárcsak a megye akkor

legelőkelőbb  szállodájának,  az  Ungvár-szállónak  és  a  Szkála  étterem  termeit,  a  rahói

Verhovina étteremnek is készítettek faliképeket, abroszokat, pincérkendőket, de említhetném

a beregszászi,  illetve  a  Beregszász környéki  éttermeket  is  (Fehér  kő,  Csalogány, Pacsirta,

Halászcsárda,  a  péterfalvi  csárda,  stb.).  1980-ban  a  moszkvai  olimpia  évében  rengeteg

ajándéktárgyat készítettek a népművészeti szalonoknak.30

IV. 7. 3. A szövőcsoportokban dolgozók munkája

A csoport tagjai: Kígyóson Mester Irén, Molnár Margit, Baraté Irén, Kovács Ibolya,

Bakó Olga, Ohár Katalin 1980- tól szőttek.

Nagyberegen  24  szövőnő  dolgozott:  Kocsi  Ida,  Kopor  Albertné  Jolán,  Füzesi

Árpádné (szül. Fancsik Ida), Füzesi Piroska, Füzesi Ida, Füzesi Irén, Orbán Ida, Kopor Lujza,

Varjú Margit, Kopor Etelka, Kovács Margit, Nagy Piroska, Varjú Ida, Ruszka Erzsébet, Sőtér

Irén,  Luca  Erzsébet,  Kopor  Ilona,  Varju  Ilike,  Nagy  Erzsébet,  Mátyás  Magda,  Szilágyi

Piroska. Később Sass Judit és Mondik Ilona, Kucsera Valéria készítették a csipke- és szedettes

szőtteseket.

Ruszka Erzsébet és Sőtér Irén kb. 1978-tól dolgoztak a szövőcsoportban. A rákóczi

mintával Marucán Jolán, Fodor Gizella és Füzesi Margit szőtték a megrendeléseket. A rojtot

Füzesi Árpádné Ida készítette.31

A beregi  szőttesek  elterjedésének  múltja  után  kutatva  ismerkedtem meg  elsőként

Varjú  Margit  nénivel,  aki  1934- ben született,  édesapja  Orbán Sándor, édesanyja  Szegedi

Sára. Elmondta, hogy ő már 35-40 éve foglalkozik a szövéssel. A Nagyberegen Antónikné

Polónyi Katalin által indított szövőcsoport első tagjai között volt. Hamarosan ő lett a csoport

vezetője. Elmesélte, hogy milyen fáradságos munka előzte meg a szövést, mivel mikor még

saját kenderből készítették a vásznakat, azt el is kellett vetni és fel kellett dolgozni.

Mindenki saját  földbe vetette a kendert,  így tették Margit néniék is a Tódombon.

Nem nagy terület volt ez, kb. 20 méter széles és 60-70 métert hosszú. Miután elvetették a

kendert,  éréskor  külön  nyűtték  előbb  a  virágosat,  ebből  lett  a  világos  vászon,  később  a
30 Kárpátinfó: www.karpataljaturizmus.net
31 ANTONIK, 1922.
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magosat, ami kicsit sötétebb árnyalatot adott. A magos kendert a Nagypatakon áztatták. Előbb

lerakták a szalmát, arra rátették a kendert, majd szalmával betakarták, gerendákkal rögzítették,

majd a vízbe rakták. A tetejére sarat raktak, hogy lenyomja, az így lenyomott kendert karókkal

rakták körül, hogy ne menjen szét, Mikor kellően felázott,  kiszedték a vízből,  kimosták a

sártól, majd a Borzsára vitték kimosni. Kimosás után marokba kötötték, az alját szétszedték,

és úgy tették ki száradni. Ezután egy kétnyelvű törővel  (melléklet: 3.1.)  megtörték. Margit

néni dörzsölővel dörzsölte ki, míg azok, akiknek nem volt dörzsölőjük lábbal taposták ki. A

dörzsölő  egy gerendához  erősített  szerkezet  volt  két  deszka  közé  erősített  rudakkal,  ebbe

rakták be a kiszárított kendert, ezt egy nagy rúddal hajtották először az egyik irányba, majd,

mikor  betekeredett  a másik irányba tekerték.  A dörzsölés után következett  a fésülés,  amit

vasecsettel  (egy  lapos  keményfa  deszkára  szerelt  10-12  cm  hosszú  vasszegekkel  ellátott

korong),  gerebennel  (melléklet:  3.2-3.5.)  (ritkább  és  sűrűbb  fogú  gereben)  végeztek.  A

kenderfejet kibontották, a vékonyabbik, a hegyes részét a kézfejére csavarta a gereben fogaira

csapkodva  igyekezett  azt  átfésülni.  Az  apróbb  szálak  a  gereben  fogain  felakadtak,  a

hosszabbak  a  kezükben  maradva  sorba  rendeződtek.  A megmaradt  csepűt  megfonták  és

megfestették zöld vagy piros festékkel, ebből a fonott csepűből szőtték a pokrócokat.

A  hosszú  szöszből  pedig  a  legszebb  vásznat  fonták.  Ezután  jött  a  motollálás

(melléklet: 3.10., 3.11.). Az elkészült fonalat fonalgombolyítóra (melléklet: 3.13.) tekerték.

„Fonás után kezdődött a szapulás. Ehhez egész télen gyűjtötték a fahamut. Előbb az

udvaron vizet  melegítettek  egy 50-100 literes  üstben,  közben a  lyukas  aljú  szapulókádba

zabszalmát raktak, arra szórták az összegyűjtött hamut. Mindezt zacskóval takarták le, erre

öntötték a forró vizet. A kád alatt lévő dézsába folyt a keletkezett sárga színű lúg. A fonott

fonalat beáztatták, majd ezen folytatták végig a lúgot, amíg a fonal is sárga nem lett. A sárga

fonalat az udvaron sokáig sulykolták  (melléklet: 3.26.) és hideg vízben mosták. Mosás után

jól kicsavarták és kirázták, majd csak ezután a házban lévő rudakon szárították. Majd csak

ezután következhetett a szövés.” — emlékezett Margit néni.

Az elkészült fonalat előbb vetőre (melléklet: 3.16, 3.17.) vetették fel. A vetőkaró egy,

a  földből  a  mestergerendához  csatlakozó  függőleges  tengely  körül  forgó kb.  2  m magas,

négyszárnyú fa keret, melyre alulra és felülre keresztfát erősítenek, csinszegekkel. A szegeken

alakították  ki  a  kereszteket,  mert  2  szálával  vetettek,  Előre  kiszámolták  a  hány  vetőközt

(hossz)  és  hány  pászmát  (szélesség)  vetnek  fel.  Ezt  a  fonal  vastagságához,  a  bordához

(melléklet:  3.23.),  a nyüsthöz  (melléklet:  3.22.) igazították,  valamit  a szövet minőségéhez,

rendeltetéséhez.  Aki  több szállal  vetett,  az  a  felvetőfán  (lyukasfán)  engedte  a  fonalakat  a

fonaltartóról. Ennél a vetésnél 10 szállal volt egy tétel, 3 tétel alkotott egy pászmát. A vetés



végeztével  a  szegeken a fonalat  bekötötték,  majd kalácsba  (láncba)  leszedték  a  fonalat,  a

cséppálcára kötve a hasajóba (lánchenger) rögzítették, majd pászmánként a csépkevesszőkre

szedték. Miután a fonalat feltekerték a hasajóra, befogdosták a nyüstökbe és a bordába, majd

következhetett  a  szövés.  A megszőtt  vásznat  napon fehérítették.  Fehérítéskor  5-10-szer  is

beáztatták, kitették a gyepre, majd ismét a vízbe mártották.

A lányoknak  elkészítették  a  stafírungot:  6  párna,  2  dunna,  valamint  huzatok  és

különböző kendők (törülköző, törlő) voltak, amiket csakúgy otthon készítettek. Szőttek még

szakítókendőt, amiben a kenyeret szakították, valamint törülközőket „Jó reggelt” vagy „Isten

hozta” felirattal, zsákok.

Temetésre  fekete  virágos  vagy  csillagos  asztalra  való  terítőket  és  fekete  mintás

kötőket szőttek.

Margit néni nem csak szőtt, de horgolt is, most is szokott horgolni az unokáinak egy-

egy darabot ajándékba. Saját részre szőtt kendők közül megmaradt néhány darab.32

Megismerkedtem  Nagy Irénnel, aki most 81 éves. Irénke néni volt a szövőcsoport

„káderese”  és  raktárosa.  1978-tól  2000-ig  dolgozott  a  kolhozban.  Elmesélte,  hogy milyen

keresett volt a beregi szőttes. Elsőként 1961-ben a Barátságházban volt egy kiállítás a beregi

keresztszemes hímzésekből és szőttesekből. A kiállítás gazdag és színvonalas anyagát látva

két neves Kijevi étterem is  rendelt  függönyöket,  terítőket,  asztalkendőket,  pincérkendőket.

Kató nénivel Moszkvában is négyszer vittek szőttes kiállítást a Mezőgazdasági Kiállításra. A

beregszászi Halcsárdába piros alapra kék-szürke motívumokat szőttek textileket, a „Pacsirta”

étterembe  madaras  mintájú  szőtteseket  készítettek.  Az  ungvári  a  Zákárpáttya  és  a  Szkála

éttermek számára függönyöket, faliképeket, terítőket, stb. készítettek. A 70-80-as években a

Rahói, Perecsenyi, Huszti ajándéküzleteknek ajándéktakarókat, pászkakendőket szőttek. Ezen

kívül szőttesekkel díszítették a Barátságkerti pavilon tükörtermét, a Jánosi, Péterfalvai és a

Nagyberegi étteremnek faliképeket, pokrócokat, alátéteket, kötényeket szőttek. Szőttesekkel

díszítették a nagyberegi óvoda csoportszobáit és hálótermeit is.

Az  említett  kiállításokon  sok  országból  fordultak  meg  látogatók,  akiknek

megtetszettek  a  beregi  szőttesek.  Így  az  egész  világon  elterjedt  a  beregi  szőttes.

Németországból és Japánból nagy Rákóczi és keresztszemes garnitúra megrendelést kaptak.

Ekkor szükség lett minden szőni és hímezni tudó asszony ügyes kezére. Egyesek a vásznat

szőtték,  ami  nagy  hozzáértést  igényelt,  mert  a  keresztszemes  hímzés  alapanyaga  csak

32 VARJÚ Margit 1932, nyugállományban élő nagyberegi lakos, az egykori Lenin Kolhoz szövőcsoportjának 
vezetője



hibátlan,  egyenletes  szerkezetű lehetett,  míg mások hímeztek vagy kötötték a szilvamagos

rojtokat. Ezen kívül eljutottak a szőttesek még Kanadába, és USA-ba is.

Azáltal,  hogy  a  beregi  szőttes  a  világ  szeme  elé  és  egyre  több  kiállításon  más

területek  szőtteseivel  is  összevetésre  került  –  éppen  a  többiektől  való  különbözés

felismerésével – egyre karakterisztikusabb kép alakult ki tájegységünk eme jellegzetességéről.

Munkájuk elismeréseképpen 1984-ben egyszerre nyolcan kapták meg a Népművészet Mestere

kitüntető címet. Néhány évvel korábban Antónikné Polónyi Katalin (1982) és Derceni Viola

(1972) az Érdemes Népi Iparművész kitüntetésben részesültek.

1993. november 1 – én a Katóka néni nyugdíjazásával, s a kolhoz átszervezésével ért

véget  a  szövőcsoport  munkája  is.  Az  itt  dolgozó  asszonyok  még  tovább  vállalta  kisebb

megrendeléseket, de a nehéz anyagi helyzet, valamint az megnehezült anyagbeszerzés miatt

2000 márciusában végleg megszűnt a szövőcsoport munkája. Ezt követően az összes jegyzetet

és dokumentációt elégették.33

IV. 7. 4. Iskolai tantárgy lett a szövés

A  nagyberegi  iskolában  szinte  ugyanabban  az  időben,  amikor  megindultak  a

bedolgozó csoportok – vagyis az 50-es évek végén és a 60-as évek elején – Antónikné Polónyi

Katalin elkezdte oktatni a fiatalokat. Akkoriban a munkaórákon ugyanúgy, mint a fiúknak a

lányoknak is  a fa- és fémmunkát oktatták, ugyanakkor nem tudtak egy gombot felvarrni a

ruhára.  Egy olyan  generációt  kellett  megtanítani  szőni,  amelynek sokszor  már  elődei  sem

szőttek. Ezért vállalta el a szakköri munka vezetését. A délutáni foglalkozásokon aztán másra

is  jutott  idő.  Például  arra,  hogy  a  lányok  az  általa  rendszerezett  beregi  szőttes  mintákat

lerajzolják,  azokkal  behatóbban  megismerkedjenek.  Természetesen  így  készültek  el  a

házivásznak  darabjaiból  a  kis  alátétek,  könyvjelzők  tűpárnák.  Az  igazi  áttörés  akkor

következett be, amikor 1979-ben felépült az új iskola. Az erre a célra tervezett műhelyben már

néhány szövőszéket  is  felállítottak.  A falakat  a  beregi  minták  megnagyított  és  berámázott

rajzaival díszítették. Ezek szemléltetőként is szolgálnak a mai napig. Tanítványával Prófusz

Mariannával  a  szövést  és  a  hímzést  az országban egyedülálló  módon rendes  tantárgyként

oktatták, mely érettségi tantárggyá vált.34

A  Nagyberegi  Középiskolában  a  lányok  továbbra  is  tanulnak  szőni,  hímezni.

Oktatójuk  évekig  Prófusz  Marianna  országosan  elismert  népművész,  aki  Magyarországon

33 NAGY Irén 1935, nyugállományban élő nagyberegi lakos, az egykori Lenin Kolhoz káderfőnöke
Lásd még: DUPKA György: Magyar Művészet Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár, 2012.

Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészeinek és kézműveseinek katalógusa. Ukrán-
magyar Regionális Fejlesztési Központ, Ungvár, 2014.

34 PRÓFUSZ Marianna 1959, A népművészet mestere (UA), A népművészet ifjú mestere (HU)



megkapta  a  Népművészet  Ifjú  Mestere  címet.  Jelenleg  egykori  tanítványa,  Furman  Éva

folytatja a szövés oktatását.35

2007-ben az iskola  múzeumának adományozta  az első  hímzett  darabokat  (57 db.

kivarrott, ill. 53 db. leszőtt) és lezsűrizett mintadarabok 250 fotóját, 2015-ben pedig a beregi

szőttes felkerült a Külhoni értéktár nemzeti értékeinek listájára.36

35 Заклади культури клубного типу закарпатської області. Ужгородська міська друкарня, 2012.
36 PRÓFUSZ, 1959.



V. VESSZŐFONÁS 

V. 1. Anyagok csoportosítása feldolgozásuk szerint

Feldolgozásra  alkalmas  szálas  anyagot a  következő  növények  szolgáltatnak:

gyékény, káka (szittyó), hajlékonyágú vagy gyökerű füvek és fák (gabonafélék, fűz-, nyír-,

mogyoró- stb. fák), kender, len és csalán.

A gyékényt,  kákát,  gabonaszárat,  vesszőt  elsődleges  anyagnak  nevezhetjük,  mert

jóformán azok nyersen kerülnek munkába, ahogy teremnek. A fonatos munkákban manapság

annyira  elterjedt  sodró,  fonó és  kötő  technikát  a  történelemelőtti  korszakokban ezeken az

anyagokon tanulta  meg és  gyakorolta  be  az  emberiség.  Cseppet  sem különös  tehát,  ha  a

legtöbb ősi vonást mind a feldolgozás technikája, mind a forma tekintetében a belőlük készült

holmik  őrizték  meg.  Díszítés  és  formaelemek  tekintetében  az  ásatag  kerámiát  ezekkel  a

fonott-kötött holmikkal hozzák vonatkozásba a régészek. Az észak európai kerámia például

szerintük egyenesen a fenyőgyökerek rostjaiból kötött ősi kosarak utánzata.

A  kender  és  a  len  ezekhez  képest  másodlagos  anyag,  mert  mielőtt  munkába

kerülnének,  hosszadalmas megdolgozást  igényelnek.  Ezeknek ugyanis nem minden részük

használható, csupán finom, rostos szálukat lehet megfonni, megszőni. A kender és a len tehát

már  a  megtelepült,  földművelő  korszak  termesztett  növénye.  Valamikor  persze  ezek  is

vadnövények  voltak  s  rajtuk  kívül  bizonyára  más  vadnövényeket  is  feldolgoztak  hasonló

módon, ez utóbbiak sorából azonban ma már csupán a csalán számítható a textilnövények

közé.  Az  elsődleges  anyagokat  jobbára  fonják,  a  másodlagosakat  inkább  szövik.

Ruházkodásra csakis a sima felületű szőttesek alkalmasak; a szőtt  ruha és fehérnemű mai

európai divatja elsősorban a kender- és len termesztés eredménye.37

V. 2. Vesszőfonás

A kosárfonás  az  egyik  legősibb  emberi  tevékenység.  Őseink  fűzfából  készítettek

sablont a kiégetésre váró agyagedényeknek; fonott kosarakat, tálakat használtak az ételek és

termények tárolására; valamint hajlított vesszőből állították elő az állatok védelmét szolgáló

karámot és kerítést. Az alapanyagul felhasznált fűzfa elsősorban Közép-Európában és Belső-

Ázsiában honos, ennek is köszönhető, hogy a magyar nép igen korán megtanulta a kosárfonás

mesterségét.38 A 19-20. század fordulójáig a paraszt  kaskötők a télen levágott,  úgynevezett

hántolatlan, zöld, fekete vesszőből kötötték a kasokat. 

37 BÁTKI Zsigmond, GYŐRFFY István, VISKI Károly: A magyarság néprajza. II. kiadás. I. kötet, Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda, Budapest, 1941.
38 MAROSI Anita: Kárpátalja anno: beregszászi kosárfonók 1939-ben, 2016.



A vizek mellett  élők egyik  fontos  megélhetést  adó tevékenységéhez,  a  halászathoz

tapogatók, varsák, haltartók készültek vesszőből.39 A vesszőhajlításhoz kiválóan alkalmazható

szürke fűz vagy nyúlfűz  a  Körösök és a  Tisza vidékén terjedt  el,  így az itt  élők komoly

iparággá fejlesztették a fonott termékek készítését. Olyannyira, hogy Gyulán céh, Békésen és

Budapesten pedig iskola alakult a kosárfonók számára a XIX. század végén és a XX. század

első felében. Az ősztől tavaszig gyűjtött  vesszőket egyszerű eszközökkel (kaspad, állvány,

vesszőválogató léc, vágókés, tisztítókés, metszőolló) munkálták meg, majd a helyi piacokon

és heti, valamint időszakos vásárokon bocsátották áruba.40

A paraszti  gazdálkodásban  rendkívül  fontos  szerepe  volt  (van)  a  vesszőnek.  Az

emberiség  őskorából  hozta  magával  a  vessző  használatát:  építmények,  tároló-  és  szállító

eszközök, később bútorok készítésével.

Kezdetben a vadon termő, egyszerű, hajlékony fűzvesszőt használta, majd később

már hántolta, napjainkban pedig hibrideket állít elő, hogy jobb és szebb legyen a minőség -

tehát adott  célra termeszti  a vesszőt. A fűznek - a keresztezések következtében - rengeteg

fajtája van, és egy különleges sajátossága: ugyanazon fajtának más-más tulajdonsága kerül

előtérbe.  Kosárfonó célra a legjobb, legalkalmasabb -  jelenleg -  az amerikai fűz és ennek

hibridjei.  Itt  azok  a  fajták  kerülnek  bemutatásra,  amelyek  jelenleg  elismertek  és

használatosak.

Kenderfűz (Salix viminalis)

A keskeny lándzsás 12-14 cm hosszú és 2-4 cm széles levelek hasonlítanak a kender

leveleihez; innen a neve is. A levelek alul selymesek, fénylő fehérek, felül pedig élénk zöldek.

Márciusban virágzik, a barkák hengeresek, nyúlánkak, de vastagok. Száruk nincs. A vesszők

gyorsnövésűek. Egy év alatt a 4 métert is elérik. Ezt a hosszúságot a kosárfonók nem igazán

tudják  alkalmazni.  Hibájuk,  hogy  belül  zöldes-barnák,  törékenyek.  Előnye:  hogy  ez

megkönnyíti a fonatok készítését. A folyók partján, nedves, mocsaras, laza agyagos talajon

terem a legszebben. Hántolatlanul zöldmunkákhoz használják.

Bíborfűz (Salix purpurea)

Szintén folyó partján és mocsaras, nedves helyeken él. Cserjéje nem magas, a vesszői

fényes-héjúak,  olajzöldek,  egyik  oldalán  megvörösödnek.  A  vörös  szín  bíbor-,  vagy

ibolyaszínbe is átmehet. A levelei jóval rövidebbek, mint az előzőé (kb. 8 cm), szélességük

hasonló. Márciusban a levelek megjelenése előtt, vagy azzal egy időben virágzik. Hántolás

után a vessző citromszínű. Kosárfonásra igen alkalmas. Sok jó tulajdonsága mellett hibája:

39 Sándor Ildikó: Néprajz, Néphagyomány. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2010.
Lásd még: NAGY Mari, VIDÁK István: A kosárkötés magyar hagyományai. Vider Plusz, Kecskemét, 2003.

40 MAROSI, 2016.



hogy a hántolás nehéz, és hosszabb tárolás után nagyon kiszárad és a vesszők törékennyé

válnak.

Mandulafűz (Salix amygdalina vei triandra)

Szereti a mocsaras és tőzeges talajt. De elbírja a kötött talajt is. Cserje, vagy kicsi fa.

Levélzete dús, szép. A levelek hossza 8 cm, szélessége 2 cm. A vessző héja olajzöld. A vessző

nehéz és kemény, de hajlékony, tömött. Hosszirányban könnyen hasad. Hántolás után fényes

fehér. Nagy hibája,  hogy elágazásra hajlamos,  és  a  korai  fagyokra érzékeny. Igen értékes

kosárfonó anyag.

Amerikai fűz (Salix americana)

Jó és közepes talajokat szereti, de nem szereti sem a száraz, sem a túl nedves talajt. A

levelek  hossza  10-12  cm,  szélessége  2,5  cm.  A vessző  héja  bíbor-barnás.  Hántolás  után

hófehér, vékony, kisbelű, kissé kemény. A kosárfűzek között a legértékesebb, a világpiacon a

legkeresettebb.

Az utca embere fentieket nem igen ismeri, de Szomorú fűzzel (Salix baylonica vei 

lacrimans) jártában-keltében találkozik, ezért el lehet mondani: kosárfonásra nem használják. 

Parkokat, temetőket díszítenek vele; és természetesen, ahol megfelelő a terület önmagától is 

díszük. Paraszti háztartásokban inkább az egyszerű Tisza fűz, vagy Fehérfűz (Salix alba) volt 

használatos. Laza, nedves talajokon, folyók partján található, 20 méter magasra is megnő. 

Ágai lefelé hajlanak, simák, nem törékenyek. Vesszői fényesek, szürkés-rózsaszínűek, majd 

szürkés-zölddé változnak. Egyszerűbb fonott készítményekhez, vagy gazdasági célokra 

használják.

A kosárfonó előtt mindig az a cél lebeg, hogy a fűz milyen mértékben felel meg a 

mesterség követelményeinek, e szerint jó, vagy nem jó az alapanyag.

A kosárfonó szerint jó a fűz, ha:

 a vessző szinte egyforma vastag végétől a hegyéig

 a vessző hajlékony, nem törékeny

 hosszában jól hasítható

 hántás után szép színű

 nincs oldalága

 nem sérült, nem rágta meg sem rovar, sem féreg, és nem gombás

A kosárfonó három csoportba osztja a vesszőt hosszúsága szerint:

Rövid   60 - 100 cm

Közepes 120 - 160 cm



Hosszú 180 cm-en felül.

A kosárfonó legjobban a közepes vesszőt szereti.41

A vesszőfonás anyaga lehet még nyír- és mogyoróvessző. A fonásmód, a fonott holmi

is  rendkívül  változatos,  tüzetes  feldolgozásával  azonban  még  adósak  kutatóink.  Annyi

kétségtelen, hogy a vesszőfonó készség és hajlam úgyszólván vérében van népünknek. Még a

gyerekek  is  értenek  hozzá:  folyókából  játékmadzagot,  juh-  szalagból  ostort,  fűzvesszőből

korbácsot, pitypang szárából láncot készítenek maguknak.

Ősegyszerű  eljárással  sodorják  a  különféle  gúzsokat,  kötik  vesszőből  a  seprűt,

boronát,  fonják  a  kerítést.  Valamivel  nagyobb mesterségbeli  tudást  kíván  a  sövény-  vagy

cserényfonás.  Ide  tartozik  a  pásztori  cserényfal,  sövény-  és  hasovány-paticsfal,  fonott

kaputábla,  lésza,  szekéroldal,  kocsikas  stb.,  egyszóval  a  vesszőből  font  sík  felületek,

vesszőfonadékok.

Legtöbb szakértelem persze a szögletes és kerekded holmik fonásához szükséges,

ami azonban még nem jelenti azt, hogy a mesterség fejlődésének is okvetlenül ez lett volna a

rendje.  A  szögletes  forma  általában  ritkább,  a  kerekded  gyakoribb,  nyilván,  mert  a

vesszőfonatból természetszerűleg is inkább ilyen testek adódnak. Szögletes ládaformájú pl. a

gabonatartó és a húsfüstölő, kerekded a gabonás kas és hombár, a kürtő és kémény, a borító és

halásztapogató, tyúkketrec, sertésól, halászvarsa, kosár, mindmegannyi tünedező emléke egy,

a mainál jóval kezdetlegesebb életszintnek. Legfontosabbak közülük mind a férfi,  mind az

asszonynép  szempontjából  a  kosarak,  amelyeknek  épp  aszerint,  hogy  férfi-  vagy

asszonykézbe valók-e, két fajtáját szokás megkülönböztetni: a gazdasági és a kézi kosarakat.

Az  előbbiek  gorombább  munkára,  nagyobb  terhek  cipelésére  valók,  ezért  rendesen

egyszerűbb  formában,  nyers,  hántolatlan,  gömbölyű  vesszőből  készülnek,  az  utóbbiakat

gondosabban  kidolgozzák,  csinosabb  formára  fonják,  mégpedig  legtöbbnyire  hántott,

hasogatott,  sokszor  festett  vesszőből.  A  gazdasági  kosár  fonása  tisztára  házimunka,  a

kézikosár-készítés már inkább háziipar vagy kisipar. Ahhoz alig  2-3 szerszámra (bicskára,

szurkálóra) van szükség, ehhez egész csomó eszköz kell.42

V. 3. Néhány fonástípus

V. 3. 1. Egyszerű, vagy sövényfonás, lésza építése

Egyszerű,  vagy sövényfonásnak  nevezzük  azt  a  fonásfajtát,  amellyel  az  egyes

vesszőket, - a függőlegesen elhelyezett vesszők, vagy oldalkarók szálai között egyik  fölött,

41 PETRÁS Anna: Növényi fonható játékoktól a kosaras mesterségig. Alapítvány a Magyar Népművészet 
Oktatására, Budapest, 1999.
42 BÁTKI, 1941.



másik  alatt - folyamatosan  vezetjük. A sor  végén a vesszőt megropogtatjuk (hajoljon, de ne

törjön), megkerüljük a szélső vesszőt, vagy karót és most visszafelé vezetjük a szálat. Ahol az

előző sorban  alatt voltunk, most  fölött  leszünk,  és fordítva  (melléklet: 4.1.1 – 4.1.4).  Ha a

vessző elfogyott, a toldó szálat ugyanazon vesszőre fektetjük, és mintha mi sem történt volna,

fonunk tovább.

Az  ügyesebbje  ezt  a  fonást  egyszerre  két  szál  vesszővel  végzi,  a  vesszők

természetesen keresztezik egymást, körbeölelik a karókat (függőleges vesszőket). A munka így

nem csak gyorsabb, hanem keményebb is.

V. 3. 2. Soros fonás

Készítése csak abban különbözik az egyszerű fonástól, hogy nem egy szál vesszőt 

vezetünk végig a soron, hanem több szál vesszőt - mondjuk hármat - teszünk egymásra. A 

menet ugyanaz: alá-fölé. Amikor a harmadik sort is beraktuk, akkor váltunk, ami eddig volt 

most és így tovább. A sorokat leverhetjük, hogy szorosan feküdjenek egymásra a szálak, és 

hagyhatjuk levegősre is, a funkciótól függően.43

V. 4. Nagyberegi kosárfonók

Hájas  Balázs  kisgyermekként,  a  faluban  járkálva  leste  el  mesterséget  az

idősebbektől, míg neje, Gábor Elvira (Nyika) édesanyjától tanulta el a kosárfonás művészetét,

azóta is dolgoznak. Szerintük a legjobb alapanyag, amivel dolgozni lehet, az a fekete rekettye,

mivel nem törik és akár egy hétig is tudják tárolni a felhasználásig. A tárolást kévékbe kötve,

a  különböző  vesszőket  csoportosítva  végzik.  Ezen  kívül  használnak  még  éva  rekettyét,

kenderlevelűt és pucpángot, ami bokros. Ezek a Nagybereg és Kovászó kötzi erdős részen és

a Borzsa partján fellelhetőek, főleg víztalajban. A gyűjtést ketten végzik, hosszú távolságot

megtéve, van, hogy egész nap úton vannak. Legjobban szeptemberben és októberben jó törni

a  vesszőt,  mivel  ekkor  „alvó”  állapotban  van.  Tavasszal,  illetve  a  nyári  hónapokban már

leveles, használatra nem alkalmas. 

Kitermelés  után  a  vesszőt  előkészítik.  Egy  40  literes  fazékban  vizet  forralnak,

amiben egy órán keresztül főzik a vesszőt. Ezután a még forró vessző kérgét le lehet hántani:

egy kés segítségével a vessző végét bemetszik, majd kézzel húzzák le a héjat. Az így elkészült

vesszővel másnap már lehet is dolgozni.

Közvetlenül munka előtt még egyszer átválogatják az alapanyagot (melléklet: 4.2.4,

4.2.5),  amit  a  felhasználás  szempontjából  végeznek.  A  vékonyabb  vesszőket  kisebb

tárgyakhoz használják fel (pl. szennyesládának vagy bevásárlókosárnak), míg a vastagabbakat
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már nagyobb eszközök készítéséhez (fahordó kosár, szenes kosár, gyűjtőkosár stb.). Válogatás

szempontja  továbbá,  hogy  „fehér-”,  vagy  „fekete”  munkára  kell  majd  az  eszköz,  amit

készítenek. A fehér, vagyis tiszta munkára szánt eszköz alapanyagáról eltávolítják a kérget,

míg  a  „piszkos,  koszolós”  munkához  készítettekén  rajta  hagyják.  Ez  függ  az  eszköz

terhelésétől is.

V. 4. 1. A munka menete

A  mesterek  egy  kés  és  egy  metszőollón  kívül  semmi  más  szerszámot  nem

használnak.  Először  megkötik  a feneket,  vagyis  a  kosár  alját.  Ezt  általában hat  vesszőből

csinálják,  mégpedig  úgy,  hogy kezdésnél  kettő,  vagy  három vesszőt  bemetszenek,  amibe

további  három vesszőt  szúrnak,  majd  egy vékonyabb  szállal  rögzítenek  (melléklet:  4.2.6,

4.2.7). Ha kezdéskor öt vesszőt használnak, ritkább lesz a kosár, ha hatot, sűrűbb. Ez után

következik a nyitás  (melléklet: 4.2.8 – 4.2.10), melynek végén nap formájú alapot kapunk,

amely a fenék vázát jelenti (melléklet: 4.2.11). Mérettől függően e köré fonják a vesszőket. Ha

a fenék elérte a kívánt méretet, a fölösleget levágják, a végeket eldolgozzák. A kész alapba

beleszúrják  a  karókat,  ami  az  oldalát  fogja  tartani,  valamint  ezzel  szabályozzák  a  kosár

szélességét  is.  24,  vagy  36  szállal  mennek  körbe  (melléklet:  4.2.12).  A kosár  oldalának

készítésekor  ügyelni  kell  ara,  hogy  a  karók  egyenesen  álljanak,  mert  ha  nagyobb  köz

keletkezik, gyengébb lesz a kosár. Figyelni kell továbbá arra is, hogy a körbe haladó vesszők

szorosan  egymás  mellett  álljanak,  ellenkező  esetben  a  kosár  nem  tart,  rosszabb  esetben

szétesik. Körkörösen haladva, ha egy szál végéhez érnek, arról a pontról másikat kezdenek,

ügyelvén  arra,  hogy  ép  legyen  a  vessző  és  ne  legyen  törött,  mert  az  a  későbbiekben

károsodhat. Ha munka közben törés következik be, a károsult részt eltávolítják és pótolják.

Ha elérték a kosár tervezett magasságát, következhet a lekötés  (melléklet: 4.2.13).

Ezt a karók segítségével csinálják, mégpedig úgy, hogy hármat-hármat lehajlítanak és a még

függőleges karók közé fonják. A törés veszélye itt is fennáll, ilyenkor a törött vessző mellé

újat  szúrnak,  és  azzal  folytatják  a  munkát.  Ezzel  a  kosár  tetején  egy peremet  képeznek,

amelyre  a  vásárló  igénye  szerint  egy,  vagy  két  fület  kötnek.  Fül  kötésénél  (vastagságtól

függően) megfelelő számú vesszőt szúrnak a kosár tetejébe,  megcsavarják,  hogy tartósabb

legyen, majd rögzítik a másik végét.44
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ÖSSZEFOGLALÁS

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 első kézből származó információval tudnak szolgálni mesterségekről, azok

műveléséről.  Sok minden átadódik ugyan a későbbi generációkra,  de elvesznek a források

eredeti kútfői. Ha általánosan nézzük Beregszászt és környékét, akkor sajnos nem kapunk sok

információt. 

Bár a Bereg vidéki Múzeumban és az Ungvári Skanzenben sok fa díszműves munkát

állítanak ki, de azok a magyar motívumokat csak részben, vagy egyáltalán nem mutatják be. 

Már  a  mostani  nemzedék  számára  is  nehézséget  okoz  egy-egy  fából  készült

hagyományos munkaeszköz, vagy használati tárgy felismerése. Örvendetes viszont az, hogy

napjainkban egyre  több faragott  falu-  és  városnévtábla,  valamint  hirdetőtábla  jelenik  meg

vidékünkön. 

A  mézesbábosságról  még  ennél  is  kevesebb  információt  találunk,  mivel

Beregszászban  már  nincsenek  ilyen  mesterek,  bár  nagyanyáink  mai  napig  előszeretettel

sütnek hasonló édességeket számunkra.

A beregi szőttes hagyománya vidékünkön - a szövőasszonyok jóvoltából – mai napig

él.  Bár  a  fonal  már  nem hagyományosan  kenderből,  hanem pamutból  van,  a  nagyberegi

középiskolában a mai napig régi technikák segítségével oktatják a diákokat szövésre. 

Sajnos a szovjet érában a szőttes készítés nem volt túl virágzó, de Antónikné Polónyi

Katalinnak köszönhetően a beregi minták megmentésre kerültek.  Az ő nevéhez fűződik az

első  szövőcsoport  létrehozása  is,  akiknek  munkáit  akkor  -  és  talán  ma  is  –  világszerte

ismerték. Munkáját Prófusz Marianna vitte tovább, aki a beregi asszonyoktól összeszedett régi

szőttesekből, eszközökből múzeumot hozott létre és a nagyberegi iskolában tanóra keretein

belül oktatta a szövést.

A  kosárfonás  hagyománya  kihalófélben  van  vidékünkön,  mivel  már  csak  a

környékbeli romák űzik hagyományos módon ezt a mesterséget. Az ő szerszámuk továbbra is

többnyire  csak  egy bicska  vagy kés,  esetleg  egy metszőolló  és  a  saját  kezük.  Kárpátalja

viszonylatában azonban a huszti járási Iza község lakosainak nagy része vesszőfonásból él

meg napjainkban is. Izán és Gáton a főúton haladva szinte minden háznál láthatunk kosarakat

és egyéb vesszőből készült termékeket. 



Bár a legtöbb népi mesterség még sokak tudatában él és még akad egy-két művelője

is, mégis úgy gondolom, hogy szükség lenne egy átfogó, részletes és szakszerű monográfiára,

amely  a  Bereg-vidékre  vonatkozóan  méltó  emléket  állít  ezeknek  a  nem  hétköznapi

hagyományoknak, és hűen megőrzi őket a későbbi korok számára.

Fontosnak  tartom  továbbá  azt  is,  hogy  a  felnövekvő  nemzedékkel  mihamarabb

megismertessék ezeket a kincseket, s ez által bővítsék ismereteiket vidékünk múltjáról.

Kutatásaimat természetesen folytatni szeretném, mind a feljebb említett mesterségek

terén,  de utána  szeretnék nézni  más  háziiparok után  is.  Sajnos  kevesen kutatnak ebben a

témában, és tárgyi emlékekből is egyre kevesebb van vidékünkön.



РЕЗЮМЕ

В ході дослідження я переконався 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.  Якщо загалом проаналізувати  ситуацію в Берегові  та

районі, то доступної інформації не так уже й багато.

Хоча в Музеї Берегівщини та Ужгородському Музеї Народного Побуту є багато

декоративних дерев’яних експонатів, вони лише частково або зовсім не відображають

традиційні угорські мотиви.

Навіть  представникам  сучасного  покоління  часом  важко  розпізнати  або

ідентифікувати  традиційний предмет побуту або знаряддя праці, виготовлене з дерева.

Але  Позитивною  тенденцією  є  поява  в  нашому  регіоні  дедалі  більшої  кількості

різьблених табличок з назвами міст та сіл.

Ще  менше  інформації  доступно  про  майстерність  виготовлення  медових

пряників,  адже в  Берегові  вже немає  таких  майстрів,  хоча  бабусі  і  в  наш час  часто

печуть такі пряники для своїх онуків. 

Традиція березького ткацтва та вишивки живе до сьогодні, дякуючи ткалям, та

майстрам народного мистецтва. Хоча тадиційний матеріал для ткацтва конопля,  але в

теперішній час  використовують бавовну, але в в середньої школи В. Береги до сьогодні

вівчають  дітей  стародавніми  техніками  ткацтва.  Показано,  що  збереження  традицій

залежить не від того як викорістуемо нові техніки ткацтва, а від того, як молоді люди

зберігають народні традиції своїх предків.

На  жаль  за  радянських  часів  виготовлення  народних  тканин  була  не  дуже

процвітаючим,  але  завдяки  Катеріни  Антонік  Полоні  мотиви  народного  березького

ткацтва були врятовані. Вона створила ткацьку групу . роботи якого знають мабуть по

всьому світу. 

Її роботу продовжувала Маріянна Профус, створіла музей із стародавніх тканих

виробів в школі , вівчала діточок традиціям  березького народного ткацтва.

Традиція лозоплетіння  в нашому краю поступово зникає, так як цим ремеслом

майже  виключно  займаються  цигани.  Їхнім   інструментом  при  роботі  є   виключно

кишеньковий ніж або секатор, та власні руки. На Закарпатті мешканці с. Іза Хустського



району займаються лозоплетінням. Займаючись цим промислом, вони заробляють собі

на життя. В с. Іза і в с. Гать  вдовж  головної  дороги , можна побачити і придбати перед

хатами,   чудові  плетені  вироби.  Вироби  із  лози  можна  побачити  і   в  кожному

помешканню цих сіл.

Більшість  народних  ремесел  все  ще  збереглися, але  на  жаль  мало  хто

займається   ними.  Проте  я  вважаю,  що  потрібно   шукати  ці   не  звичайні  традиції

Берегівщини та сумлінно зберегти їх для майбутніх поколінь.

Також важливо ознайомити підростаючі  покоління з цими скарбами і,  таким

чином, збагатити їх знання про минуле нашого краю. 

Я,  звичайно,  планую  продовжувати  дослідження,  як  в  сфері  вищевказаних

майстерностей, так і щодо інших традиційних ремесел. На жаль, мало хто досліджує

цю тему, і артефактів в нашому районі залишається все менше.
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1. Pocsai Vince munkái
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nézve
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1.3. A „Bálványosi prés” szemből nézve
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1.4. A „Bálványosi prés” az alkotóval
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1.5. Faragott bölcső
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1.6. Faragott bölcső virágmotívuma
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1.7. Fából készült szarvas trófea
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(Fotó: Pirigyi G., 2015.)
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1.10. A mezővári református templom 
restaurált karzati dísze
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1.11. A mezővári református templom 
restaurált karzati dísze
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1.12. Felújításra váró szószéki díszek
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1.1.  A műhely és szerszámok

1.1.1. A műhely
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1.1.2. Szerszámok
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

1.1.3. Különböző vésők
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1.1.4. Pillanatszorítók
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1.1.5. Faeszterga
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

1.1.6. Csiszológép
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)



1.1.7. Köszörű (bal oldalt)
és álló fúró (jobb oldalt)
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

1.1.8. Szalagfűrész
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

1.1.9. Szalagfűrész blattok
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

1.1.10. Kézi Vastagoló (fent)
és abrichter (gyalugép; alul)

(Fotó: Pirigyi G., 2015.)



1. 2. Interjú Pocsai Vincéve

-  „Pocsai  Vince  református  lelkész  vagyok,  aki  szabadidőmben  fafaragással

foglalkozgatok. Nekem a fafaragás egészen úgy kisgyermek korom óta része az életemnek.

Tudniillik azt, hogy én faluban, Guton születtem, és 1952-ben, tehát 62 évvel ezelőtt ahol még

óvoda,  ilyesmi nem volt,  úgyhogy a kisgyerekeknek,  amettől  használni  lehetett  a  gyereket

otthoni, tehát háztartási akármire, alkalmazásra, akkor nekem az vót a dolgom, hogy eleinte

libapásztor voltam, a család libáját, aztán amikor nagyobb voltam a tehenet őriztem. Mind a

kettő  olyan  foglalkozás  vót,  mondhatni  ilyen  nyári  vakációs  foglalkozás,  amikor

tulajdonképpen reggeltől estig szabad voltam. Mivel gyerekek úgy többen őrizgettük a libát,

aztán a tehenet is, hát ugye adott volt a lehetőség arra, hogy különféle botokot vagdaltunk

magunknak és akkor a verseny az volt a gyermekek közt, úgy alakult ki, hogy ki tudja szebben

kicifrázni a botját, tehát ez annyit jelentett, hogy a vesszőnek, a botnak a kérgét különféle

mintázattal hol lehántottuk, hol meghagytuk stb. És innen kezdődött el az, hogy már nem csak

a  kérgét  pucoltam  le  egyik  vagy  másik  botnak,  hanem  ha  esetleg  láttam  benne  valami

fantáziát,  hogy  esetleg  a  hajlását  a  fának  vagy  a  két  ágát,  vagy  bármijét,  hogy  lehetne

ügyesen  alkalmazni,  egy  kis  igazítással  mit  lehet  belőle  kihozni,  úgy  elkezdtem  ilyen

pásztorbot  faragásokat  csinálgatni,  de  hát  még  kezdetleges  természetesen,  mint  a

kisgyermekek, de ez azért úgy hozzá nőtt a szívemhez és ez elkísért egészen mostanáig, tehát

62 éves koromig.

Viszont a lényeg az, hogy mivel szegény családba születtem, tehát nem volt alkalmam

hogy esetleg középiskolába menjek, hanem az volt az első, hogy a nyolc osztályt befejeztem,

akkor  minél  hamarabb  olyan  iskolába  menni,  ahol  olyan  szakmát  kapok,  amiből  is

leghamarabb  pénzt  lehet  keresni,  tehát  így  kerültem  én  Ungvárra,  a  43.  számú  Faipari

Szakiskolába. Tudniillik a fához mindig is vonzódtam, és így műbútorasztalosnak tanultam

Ungváron. Na, ott a műbútorasztalossággal volt egy tantárgy kimondottan, úgy hívták, hogy

„рiзьба по деревy”, azaz fafaragás, viszont ennek a keretébe tartozott az intarziakészítés,

tehát ez a furnérbetétekből összeillesztett képek. Beletartozott egy másik, amit úgy neveztünk,

hogy „грав’юра”,  ez  mondjuk  ilyen fekete  alapra  belevésni  fehér  mintákat  és  akkor  úgy

látszik, tehát úgy adja ki a mintákat, aztán volt olyan is, hogy kellett ilyen bútorlábakat vagy

ezeket faracskálgatni. Természetes dolog, hogy ezeket pontozták, na nem az, hogy használtuk

volna ezeket a bútorlábakat, hanem csak egyszerűen az, hogy legyen elképzelésünk ennek is

az  elkészítésére,  és  így  még  inkább,  ott  már  egy  kicsit  úgy  mélyebben  is  elmélyültem a



fafaragás technikájába és természetes, hogy még közelebb vitt ahhoz, hogy egy-egy darab fát

a kezembe veszek, mit tudok abból kihozni, mi volt az, amit már magába a fába addig míg

még ameddig gömbölyűbe van, vagy deszkába van, benne látom azt a mintát, amit esetleg ki

fogok belőle  alakítani,  ki  fogok hozni.  Amikor leszereltem a hadseregből  1973-ban, akkor

pedig már Kárpátalján már elég nagy ütemben működött ez a bizonyos emléktárgykészítés,

úgy  mondták,  hogy  szuvenyiros  munka.  Az  emléktárgykészítés  akkor  abból  állott,  hogy

boldog,  boldogtalan,  mindenki  emléktárgyakat  készített,  mert  abból  lehetett  a  legjobban

megélni.  Na  most  ez  az  emléktárgykészítés  ez  megint  csak  sokoldalú  volt,  fából

faracskálgattunk  sasokat,  szarvasokat,  szinte  az  állatkertet  vagy  az  állatvilágot  mindent

végigfaragtam én magam is, de nekem főleg inkább a fához, mert csináltak emléktárgyakat

fémből is, meg szaruból is, minden egyéb más anyagokból, de én maradtam csak a fa mellett.

Ott,  már amikor az emléktárgyakat  készítettük,  ott  már természetes  dolog volt  az igényes

munka.  Aztán  később  ennek  az  emléktárgykészítő  üzemnek  lettem  a  vezetője,  ami  annyit

jelentett,  hogy  akkor  már  ilyen  országos,  tehát  az  akkori  Szovjetunióban  országos

kiállításokra  kellett  menni,  úgynevezett  jármárkákra,  ahová  vittük  eladni  is  a  portékát,

kötöttünk szerződéseket sorozatgyártásra. Ott még inkább volt alkalmam belelátni abba, hogy

az egész Szovjetunióban milyen csodákat tudnak művelni fából, és ez aztán annyira rabul

ejtett, hagy azóta jó értelembe vett rabja vagyok a fának. Mert mondjuk én álmomban is, vagy

amikor érdekes módon mikor tavaly előtt, tehát 2013-ban megműtöttek vastagbéldaganatra,

és amikor felébredtem, első kép ami megjelent előttem, az éppen egy faragott konyhaszék.

Arra nyitottam fel a szememet, hogy afelől álmodtam, úgyhogy még el is mondtam, hogy itt

sem tudok szabadulni, a halálos ágyamon fekszek és még itt is az van előttem, a konyhaszék.

Így  hát  természetes  dolog,  hogy  most  már  ott  tartok,  hogy  tehát  hobbi  szinten  űzöm  a

faragást, mert nem ez az élethivatásom, életpályám, mert ugye 32 éve mióta lelkészi pályán

vagyok, de főleg a fának és fából való kialakításoknak a szerelmese, vagy még tovább a rabja

vagyok.

Az, hogy miket csinálok-- ami éppen sorba jön. Én szerintem, hogyha az ember egy

kalapácsba vagy egy baltába csinál egy nyelet, de azt úgy csinálja meg, hogy az nem csak

bele van verve egy karó, hanem minőséges nyelet csinál már az is egy fajta művészet. De

mennyivel inkább akkor, ha egy egyszerű,  jelentéktelennek tűnő tárgyból benne lát egy kis

alakot, akármit, egy kis szobrot, és addig idomítja, addig faracskálgatja, hogy egyszer csak a

legnagyobb  örömére,  legnagyobb  csodájára  kijön  az  belőle,  amit  éppen  szeretett  volna

kialakítani.  Csinálok  nagyobb munkákat  is,  most  a  nagyobb munka alatt  azt  értem,  hogy

faragtam például a beregszászi konzervgyár kérésére, megrendelésére a borpincéjüknek, ami



a Muzsaly felől vezető úton baloldalt van a hegyoldalban, van ott egy kiállítótermük, és annak

a bejáratában egy 2,3m magas Szent Vencel szobrot egy 86cm átmérőjű gesztenyefából. Ez

tulajdonképpen a Szent Vencel királyt ábrázolja, teljes magasságában, mert lényegében 62cm

az alap magassága, és 168 az embermagasság. Tudniillik arról van szó, hogy Vencel nem volt

nagytermetű,  tehát  nem magas ember volt,  úgyhogy próbáltam a természetes  magasságát

megfaragni. Királyi öltözékben van és fején ugye királyi korona, imádságra összetéve a keze

és tart egy kosár szőlőt a kezében, tehát ezt ábrázolja ez a szobor. Azon kívül kopjafákat,

történelmi  kopjafát  közel  százat  faragtam  már.  Vannak  nagyobb  munkáim:  például  a

nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonban áll egy székely kapu, amit faragtam,

Kunhegyesen,  Magyarországon  a  református  iskola  bejáratánál  a  másik  székely  kapu,

amelyet  én  faragtam.  Beregszászból,  ahogy  kifele  megyünk  Jánosiba  baloldalról,  ott  a

benzinkút mellett az a hatalmas prés a Bálványosi Prés, azt is én faragtam, az szintén a Péter

Csabáék,  a  konzervgyár, tehát  a  Kotnár  cég  felkérésére  csináltam,  mikor  950  éves  volt

Beregszász  2013-ban. Azon kívül valamikor huszonegy- két  évvel  ezelőtt  tettem egy olyan

fogadalmat, nem kényszerített rá senki, egyszerűen magamtól eltökéltem, hogy amelyik lelkész

családban  az  első  gyermek  születik,  oda  ajándékozok  egy  bölcsőt.  Tehát  azokat  is

faricskálgatom, csinálgatom, hát hála Istennek, jelenleg ott tartunk, hogy az is már százon

felül van, ami most már nem csak lelkész családokban, mer általában minden lelkész gyerek

abból  a  bölcsőből  nő  fel,  amit  én  faragtam.  Magyarországon  is  több  helyen,  van  már

Németországban,  Dél-Afrikába  vittek  tőlem  bölcsőt.  Voltak  itt  Németországból  bohócok

fellépni, és a bohócokkal volt Dél-Afrikából is egy bohóc, és ő kérte, hogy most születik az

unokája, és majd készítsek neki is egyet. Az Amerikai Egyesült Államokban van négy bölcső,

amit vittek tőlem, úgyhogy erről mondjuk, így elég ismert vagyok, vagy esetleg ilyen vadászok

kérnek fel, hogy trófea hátteret, tehát ilyen tartókat faricskálgassak. Elég sokszínű, sokrétű a

felkérés, amit megrendelésre is csinálok, de most például éppen babrálok ott egy képen, egy

ilyen fali metszeten. Arról van szó, hogy hónap este hivatalos vagyok ott az egyik barátomnak

a születésnapjára,  aki éppen most hatvan éves, és hát úgy gyerekkorától kezdve mindig is

traktorista vót, aztán gondoltam, hogy faragok egy olyan metszetet neki, egy traktor szántás

közben,  és  ahogy  az  eke  kifordította  a  hatvanas  számot  a  földből  és  egy  Bibliaidézettel

”Megáldalak  téged,  és  áldás  leszel”.  Most  ezt  fejezem be,  hogy holnap este  ajándékozni

tudjam. De egyébként ilyen különféle fali metszeteket szoktak kérni tőlem, itthonra is, vagy ha

külföldre  valami  ünnepi  alkalomra,  akkor  egy-egy  igét,  egy  csokor  virágot,  vagy  bármit

megfaragok erre a metszetre is.”



-  Az  öregekről,  a  régi  beregszászi  fafaragókról,  mit  tud?  Vagy  például  a

Pauschewein műhelyről?
- Inkább, akikhez én kötődök fafaragókhoz, az mondjuk a viski Balázs István, vagy

pedig  Ungváron  a  Palotás  Iván,  ezek  azok,  akik  úgy  a  szívemhez  közelebb  állnak,  vagy

Sámuel Sanyi bácsi, az asztalos,a kisállomás mellett lakott nem messze, és annak én voltam a

műhelyébe. Szabó Sanyi bácsi, aki a Sevcsenkó út 35 szám alatt lakott, hegedűkészítő volt

sokat  megfordultam  a  műhelyébe,  sőt  egy  időben  a  hegedű  griffjét,  a  hegedű  nyakát,  a

csigavonalat, azt én faracskálgattam neki. 

-   Melyik mesterről tudna többet mondani, így az életéről, munkásságáról?

-  Sanyi bácsi, nem a zenei irányban volt híres, hanem inkább a precíz munkájáról,

tehát ő főleg a bútor munkáiról. A munkái, azok szinte világhírűek vótak, igaz, hogy ő mivel

maga is zsidó ember vót, inkább zsidóknak dolgozgatott, de ilyen díszítéseket, például mint

patikákba, kifejezetten  vitrindíszítéseket igen-igen tudta a Sanyi bácsi. Egyébként is el kell

mondani,  hogy ő borzasztó igényes volt,  tehát akármibe ő nem kezdett  bele,  de hogyha ő

valamit megcsinált, az nem az volt a döntő, hogy egy hét alatt akármit kirázott a kisujjából,

hanem akár egy évig is képes volt egy darabon eldolgozgatni. Egyedi darabokat adott ki a

kezéből nem szériára hajtott, hanem inkább arra a minőségre, amit aztán utánozni sem lehet.

Hihetetlen jó ízlése volt a Sanyi bácsinak.

- Aztán az öreg Gogola Árpi bácsi már festő ember volt, szobafestő is, meg képeket is

festegetett,  mert  ő  vezettet  be   a  barokk,  meg  az  ilyen  különféle  csigavonal  vezetésekbe

világába, megtanított meglátni igazán a művészetet. Aztán még a régi asztalosok közül, vagy

ilyen inkább fafaragók közül,  a Tompa utcán a Bodnár Jani bácsi, Sanyi bácsi most nem

emlékszem pontosan a nevére.  Ő is  elég jó fafaragó, főleg kádármester vót,  és a hordóit

díszítette faragással. Aztán van egy nagyon ügyes, nagyon jó faragó Jánosiba, úgy hívják,

hogy  Halovács  Béla.  Neki  is  hihetetlenül  precíz  munkája  van,  ő  főleg  címerfaragásokkal

foglalkozik, vagy házi áldásokat faracskálgat, tehát ilyen kisebb, mondanám kisplasztikával,

foglalkozik inkább.

-  Tud-e  valamit  mondani  nekem  a  görög  katolikus  templomnak  az

ikonosztázáról? Mert tudtommal azt is a Pauschewein Gyuri Bácsi faragta.

-  A helyzet az, hogy nem csak a beregszászi görög katolikus templomnak, hanem általában

minden templomba, ahol ikonosztáz vagy ilyesmi fadíszítés van, leghamarabb is ott kezdődik,

hogy arra válogatott vagy vadgesztenye, vagy hársfát szereznek be, azt lefűrészelik, levágják

deszkának, és  akkor  éveken keresztül  szárítják.  Amikor  már kiszáradt,  akkor kezdik  aztán

ennek a díszítését, a faragását. Most például a mezővári református templomot restaurálják,



és  annak  a  belsejébe,  tehát  a  karzati  díszítés  is,  meg a  szószéki  díszítés  is,  kimondottan

faragott munka. Engem kértek fel restaurálni, a hiányzó részeket pótolni, ahol már vagy a szú

megette,  vagy  letört.  Nagyon  oda  kell  figyelni,  hogy  az  ember  pontosan  ugyanazt  tudja

visszaadni,  mint  ami  hiányzott.  Mivel  ez  Európa  Uniós  pályázat,  a  munka  kezdetekor  a

legkisebb darabról  is  fényképet  csináltak,  tehát  CD-n digitalizálva  rögzítve  minden, hogy

honnan hiányzik, mit kell, és milyen méretet pótolni, tehát pontosan a hiányzó darabot kell

pótolni, úgyhogy eléggé babrás munka, hála Istennek azért jól haladok vele.”(POCSAI Vince)



2. Beregszászi mézesbábosok dokumentumai 
és ütőformái

2.1. Mathó István felszabadulási
bizonyítványa

(Fotó: Pirigyi G., 2015)

2.2. Fejér János tanoncbizonyítványa
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.3. Fejér János legényegyleti füzete
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.4. Fejér János 1943. évi
vizsgabizonylata

(Fotó: Pirigyi G., 2015.)



2.5.1., 2.5.2.  Fejér János mesteri minősítéséről szóló okirata
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.6. Fejér János mesterlevele
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.7. Fejér János mesterigazolványa
a Szovjetunióból

(Fotó: Pirigyi G., 2015.)



2.8. Fejér János sátra a vásáron
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.9. Fejér János néhány műalkotással.
Balról jobbra: ló, szív, baba

(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.10. Gránátalma mintás ütőforma
(Fotó: Pirigyi G., 2015)

2.11. Oldalara néző huszárforma
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)



2.12. Előre néző huszárforma
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.13. Szíves-indás papucsforma
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.14. Gipszből készült babaforma
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)

2.15. Gipszből készült cserélhető babafejek
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)



2.16.1., 2.16.2. Papírból készült huszár (bal oldalt) és lovas (jobb oldalt) sablon
(Fotó: Pirigyi G., 2015.)



2.1.Szatmári mézeskalácsosok
munkaeszközei

2.1.1. Máthé Gusztáv által tervezett és
kivitelezett kemence

(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József:
Népismereti dolgozatok, 1981.)

2.1.2. Gyúrótábla
(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József:

Népismereti dolgozatok, 1981.)

2.1.3. Tésztanyújtó vagy valger
(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József:

Népismereti dolgozatok, 1981.)

2.1.4. Bádogból készült mézeskalácsforma
(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József:

Népismereti dolgozatok, 1981.)

2.1.5. Máthé Gusztáv népszerű formái:
a) baba, b-c) ló, d) szív

(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József:
Népismereti dolgozatok, 1981.)



2.1.6. Máthé Gusztáv kis formái:
a) csillag, b) hold, c-d) madár, e) pacsirta, 

f) pipa, g) kokas, h) bárány, i) nyúl, 
j) hegedű, k) kard, l) szemüveg, m) csizma,

n) kereszt, o) szív
(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József:

Népismereti dolgozatok, 1981.)

2.1.7. A kalácsok díszítése: baba- és lófej
(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József: Népismereti

dolgozatok, 1981.)

2.1.8. Zacskó
(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József:

Népismereti dolgozatok, 1981.)



2.1.9. Máthé Gusztáv ramflicsövei: a) kétlyukas cső, b) háromlyukas cső, c) lufcső 
(kerek és lapos változat), d) nagy rózsacső, e) pici rózsacső vagy tufcső, f) árvácskacső

(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József: Népismereti dolgozatok, 1981.)

2.1.10. A bölcsős baba bölcsőjének részei: bölcső (bal oldalt), talp (jobb oldlalt) 
(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József: Népismereti dolgozatok, 1981.)



 

2.1.11. Lyukasztó az olvasó bogyóinak kiszaggatására
(In: Dr. Kós Károly, Dr.Faragó József: Népismereti

dolgozatok, 1981.)



3.A kender feldolgozásának 
és a fonal elkészítésének eszközei

3.1. Tiloló
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.2. Vasecset 1
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.3. Vasecset 2
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.4. Vasecset 3
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)



3.5. Vasecset 4
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.6. Talpas guzsaly
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)



3.7. Guzsalytalpak
(fotó: Pirigyi G., 2016)





3.8. Orsók
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.9. Rokka
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.10. Motolla
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.11. Percentős motolla
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)



3.12. Díszes levélkeszeg
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.13. Fonalgombolyító
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.14. Csüllő 1
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.15. Csüllő 2
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)



3.17. Vető (fekvő, új)
(fotó: Pirigyi G., 2016,

rajz: Prófusz M., 1979.)

3.19. Szövőszék (esztováta)
(fotó: Pirigyi G., 2016.

rajz: Prófusz M. , 1979.)

3.16. Vető (régi)
(In: Beszprémi Katalin: Népi

játszóház, 2000.)

3.18. Cséveállvány (nyica)
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)



3.20. Bránka
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.22. Nyüstök
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.23. Bordák
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.21. Nyüstkötő deszka
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)



3.24. Vetélők
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.25. Vetélő (csónak, hajó)
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.26. Sulykok
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.27. Mángorlók
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)



3.1. A Beregi Szőttes művelői

3.1.1. A nagyberegi szövő- és hímzőcsoport
az 1970-es években

(Nagyberegi Középiskola Szőttesmúzeum)

3.1.2. Antónikné Polónyi Katalin a
Nagyberegi Középiskola múzeumában 2011.

(Fotó: Prófusz M.)

3.1.3. A nagyberegi kolhoz énekkara. 1980-as
évek

(A Nagyberegi Középiskola Szőttesmúzeuma)

3.1.4. A beregi kolhoz tánccsoportja a 80-as
években

(Nagyberegi Középiskola Szőttesmúzeuma)

3.1.5. A népművészet mesterei
(balról jobbra: Baraté Irén, Mester Irén, Prófusz Marianna, 

Bakó Olga, Ohár Katalin) 2009.
(Fotó: Pirigyi G.)



3.2. Életképek a Nagyberegi Középiskolából

(fotó: Pirigyi G., 2016)
3.2.1. Gyakorlati foglalkozás a
Nagyberegi Középiskolában

(Fotó: Pirigyi G., 2014.)

3.2.2. Csipkeszövés
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.2.3. Minta szedése  szedőtűvel és csipkeszövésű terítő készítése
(Fotó: Prófusz M., 2015.)

3.2.4. A cérna befogása a bordába kés segítségével
(Fotó: Prófusz M., 2014.)



3.3. Szőttesek

3.3.1. Kis szegfűs törölköző (magántulajdon)
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.3.2. Rózsás kendő (magántulajdon)
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.3.3. Tölgyleveles, makkos párna( Polónyi
Múzeum)

(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.3.4. Tulipános párna (Polónyi Múzeum)
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.3.5. Farkasnyomos párna(Polónyi Múzeum)
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)

3.3.6. Rákóczi terítő(Polónyi Múzeum)
(Fotó: Pirigyi G., 2016.)



3.4. A Nagyberegi Középiskola szőttesmúzeuma
(Fotók: Szamborovszky J., 2013.)



4. VESSZŐFONÁS

4.1. Fonástípusok

4.1.1. Egyszerű, vagy sövényfonás
(In: Petrás Anna: Növényi fonható játékoktól a

kosaras mesterségig, 1999.)

4.1.2. Lésza építése 1
(In: Petrás Anna: Növényi fonható játékoktól

a kosaras mesterségig, 1999.)

4.1.3. Lésza építése 2
(In: Petrás Anna: Növényi fonható játékoktól a

kosaras mesterségig, 1999.)

4.1.3 Lésza építése 3
(In: Petrás Anna: Növényi fonható játékoktól

a kosaras mesterségig, 1999.)



4.2. Nagyberegi kosárfonók

4.2.1. Gábor Elvira (Nyika)
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.2. Hájas balázs
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.4. Kosárfonásra szánt vessző válogatása
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.5. Vesszőkötegek válogatás után
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)



4.2.6. A kosár aljának készítése
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.7. A kosár aljának rögzítése
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.8. „Nyitás”
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.9. A fonás kezdete 1
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.10. A fonás kezdete 2
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.11. A fonás kezdete 3
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)



4.2.12. A kosár oldalának fonása
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.13. A „karók” lehajlítása, a kosár
tetejének kialakítása

(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.14. A kosár tetejének kialakítás 2.
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.15. A kész kosár a fölösleges szálak
levagdalása előtt

(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.2.16. Elkészült fás kosarak az
alkotóval

4.2.17. Kenyeres kosarak
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)



4.3. Vesszőből font eszközök
a nagyberegi múzeumban

4.3.1. Gyümölcsszárító (aszaló)
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.3.2. Húsvéti kosár
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.3.3. Süteményes kosár
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.3.4. Kétfülű kosár
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.3.5. Kávás kas
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)

4.3.6. Kanáltartó
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)



4.3.7. Fonott üveg
(Fotó: Pirigyi G., 2017.)
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