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Faragással díszített fanyergek a Kárpát-medencében

Tiszafüred három, népművészeti vonatkozású kisiparral rendelkezett: a nyereggyártás-
sal, a fazekassággal és a bútorfestő asztalossággal. Mindhárom kisipar kutatása az elmúlt
30 évben gyorsult fel. Számos tanulmány, előadás és kiállítás tette lehetővé szélesebb
körben való megismerésüket, melyet múzeumi kutatómunkám fontos feladatának tekintek.
Több mint tíz éve foglalkozom a tiszafüredi nyereg kutatásával. Munkámat 2004-től az
OTKA támogatásával a Kárpát-medencére is kiterjesztettem.1

Tiszafüred már a XVIII. században országosan is ismert volt igen jó minőségű
fanyergeiről. Amadé László és Gvadányi József verseikben is említést tett a füredi
fanyeregről; korabeli statisztikai munkák, magyar és angol útleírások is kiemelik a város
ismertetésekor, hogy nyereggyártásról nevezetes.

A tiszafüredi nyereg elkülönült típusként 1724-ben egy Békés megyei árszabásban már
szerepelt, a nyergek sorában külön limitálták a „füredi módra" készült darabokat, melyek
egyszerű, de metszett (faragással díszített) változatban is készültek. A mesterség füredi
felvirágzásához jelentősen hozzájárult az a tény, hogy termékeik a Habsburg Birodalom
szabályzatban rögzített huszárnyergéhez igen hasonló szerkezetűek voltak. A világ 34
országában - köztük Nyugat-Európában, de az Egyesült Államokban is - a XVIII. századtól
magyar mintára szervezték meg a könnyűlovasság egyik válfajaként a huszárságot.
Átvették nem csak sajátos harcmodorát, hanem viseletét, fegyverzetét, egyéb felszerelési
tárgyait - köztük a nyergeket is. így nem csodálkozhatunk azon, hogy már az 1740-1786
között uralkodó Nagy Frigyes is vitetett Tiszafüredről Poroszországba szakmai
tapasztalatok átadása céljából nyereggyártókat.

A folyamatban lévő anyakönyvi kutatások a XVIII. század végén 25-30 egyidejűleg
működő füredi nyerges meglétére utalnak. TÉves termelésük meghaladta a 10 ezer darabot.
A hadsereg előírásaihoz igazított fanyergek gyártásával más települések is foglalkoztak, s
ilyen nyerget használtak a köznapi emberek is. Ezt a nyerget magyar típusú nyeregnek
nevezik - ennek legismertebb változata a tiszafüredi nyereg.

A magyar típusú - köztük a füredi - fanyergek a Kárpát-medence különböző pontjaira
is eljutottak. A vizsgálat célja használata továbbélésének területi behatárolása, illetve a
rajta lévő díszítmények alapján az egyes gyártóközpontok azonosítása.

A köznapi vagy a hadsereg számára gyártott nyergek általában díszítetlenek voltak. Az
ilyen darabok megőrzésére nem fordítottak nagy gondot. Annál nagyobb megbecsülést
élveztek az egyéni megrendelésre készített díszfaragással ellátott nyergek, melyek
legkorábbika az 1769-es évszámot viseli. Fellelése a 2006-os kutatómunka egyik nagy
eredménye volt; a Kolozsvár melletti Válaszúton (Rescruci) lévő Kallós-gyűjtemény
megbecsült darabja.

I Füvessy Anikó: Faragással díszített magyar nyereg a Kárpát-medencében című OTKA-kutatás 2004-2007 évre.
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A köz- és magángyűjteményekben lévő nyergek nagy része éppen korai voltuk miatt
tudományosan értékelhető információt alig hordoz. Nem deríthető ki nagy részükről -
éppen hasonló szerkezetük miatt - készítési helyük, pontos készítési idejük és készítőjük
személye. Ritka az olyan darab, amely biztos készítési helyre utal (Tiszafüred,
Kiskunhalas). Ennek segítségével tudtuk korábban azonosítani egy kiskunhalasi műhelyt
azonosítani, ahol birodalmi- vagy országcímerrel, illetve a történeti stílusokhoz még
közelálló virágfaragvánnyal díszítették a nyergek kapáját, kápafejeit. Ez a műhely néha
évszámmal is ellátta készítményeit, mely 1786-1849 közti időszakot ölel át, s két-három
generáció tapasztalatait összegzi.

A másik, jóval nagyobb példányszámmal képviselt emlékanyag Tiszafüredet képviseli.
Itt mindössze két datált darab került elő (1769, 1869), s több nyereg készítését is a Kuli-
családhoz köt a helyi hagyomány. Ezek a nyergek díszítményükben a paraszti ízléshez már
korán idomultak, bár megfogalmazásukban erősen emlékeztetnek a honfoglalás korának
palmettás ornamentikájához. Igényes darabjaik a Kárpát-medence különböző, igen távoli
pontjain bukkannak fel. A domború faragású palmettás dísz mellett, mely a kápakanalak
tipikus ornamentikája, a kapák oldalán leveles, ritkábban virágos-leveles indasor húzódik
végig. Ugyancsak tipikus, Tiszafüredet jellemző díszítmény a ló hátára simuló
nyeregszámy vésett és ékrovásos mintasora, mely a szereléshez szükséges átvágásokat,
lyukakat keretezi. Ez a gótikus eredetű ívekből, csigavonalakból összetevődő mintasor a
kutatás jelenlegi állása szerint a XIX. század elején dúsult fel, s legmívesebb darabjai a
Kuli-családhoz köthetők, bár egyszerűbb kivitelben az 1769-es nyergen is előfordulnak.

A mai országhatáron is túlnyúló kutatások egy hajdúböszörményi központ mellett két,
eddig még ismeretlen központ azonosítására is lehetőséget nyújtottak. Az egyik Közép-
Szlovákiára, Selmecbánya környékére lokalizálható, ornamentikája - ékrovásos szívek,
négy szirmú virágok - a magyar anyagtól eltérő felfogásban készült. A másik központ a
lapos faragásokat feketére színezi, a motívumok az egyszerűbb bőr- vagy posztó-rátétekre
emlékeztetnek. Magyaros jellegűek, s készítési helyük vélhetően a Sepsi-szentgyörgy
környéki Kőhalom (Rupea). Ezeknek a nyergeknek másik jellegzetessége a nyírfakéreg-
borítás.

A gyűjtések során több csontos nyereg is előkerült. A XVII-XVIII. századi darabok
némelyike igen kiváló állapotban maradt fenn, kápakanalaikon népi mesterségek,
vadászjelenet, állatidomár és címer-változatok mellett leggyakoribb az állatábrázolás (sas,
oroszlán, főnixmadár, szarvas, unikornis, sertés, szarvasmarha). Kapáiknak külső oldalán
karcolt és színezett barokk indasorok. Legnevezetesebb darabjuk Sepsiszentgyörgyön
található, s az aradi vértanú tábornok, Kiss Ernő tulajdona volt.

A kutatással párhuzamosan a nyergek faragványairól rajzok készülnek, melyeket a
kutatás végeztével, 2008-ban önálló kötetben szándékozunk megjelentetni. A néhány
datált darab segítségével a stílusváltozás is nyomon követhetjük. Jól kirajzolódik a magyar
népművészet változását általában is jellemző kép, melyet nyergeink esetében is a
motívum-egyszerűsödés és a kiszínesedés jellemez.
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Reformkori kiskunhalasi virágdíszes kápafej (Thorma J. Múzeum)

Tipikus tiszafüredi nyeregszárny ornamentika a XIX. század elejéről (Déri Múzeum)
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