
Szűcsmesterség a XIX. század elején 
Kerekes Ferenc ismeretlen kéziratos jegyzete 

Kerekes Ferenc (1784—1850) a debreceni kollégium professzora, a Magyar Tudós 
Társaság tagja volt. Európai hírű tudós lehetett volna, ha elfogadja a freyburgi vagy 
a pétervári egyetem hívását. 0 azonban hazájá t , közelebbről alma materét, a debre-
ceni kollégiumot kívánta szolgálni. 

Az ásvány-növénytan-vegytan tanszéket 1823 végén foglalta el. E tárgyak népszerű 
előadója volt, külföldi tudós társaságok d í ja i t nyerte el, miközben itthon nemegyszer 
mellőzésekben volt része. Geometriai, matematikai, kémiai, pedagógiai műveivel 
sokat tett e tudományok hazai elterjesztése, népszerűsítése érdekében. Polihisztorsá-
gát muta t ja , hogy ő adta ki először verses előszóval megtoldva Fazekas Mihály Ludas 
Matyiját . A debreceni református kollégium kézirat tárában „Technológiai és gazda-
sági jegyzetek"1 címet viselő gyűjteményében talált eddig ismeretlen néprajz i írása 
is sokoldalú érdeklődését bizonyítja. Kerekes szövegének betűhív közreadása mind 
néprajzi , mind nyelvészeti szempontból érdekes lehet. A kézirat a kövekező. 

„A Szűcs mesterség rövid leírása. 
A bőrt mellyet az Ember, vagy szárazon vagy nyersen vesz, bé áztat ja eggy arra 

rendeltetett kádba vizet töltvén reá annyit hogy a bőr egésszen a vízbe legyen, és azt 
abba had ja mind addig míg tökéletesen meg nem ázik úgy hogy annak össze száradt 
és össze csomózkodzott szléeit kézzel ki húzogathassa. 

Ez meg lévén következik a mosása, mely így esik meg. Az Ember a vakaróval 
melly ollyan forma mint a ló vakaró mind addig vakar ja míg az abba lévő motskot 
ha egészen nem is legalább a lehetőségig ki nem mossa, azután az első mosás végző-
désével a mosó kádból ki öntvén a vizet melyből először ki mossa, friss vizet mér 
ismét ugyan abba a kádba és ú j ra bele r a k j a már a félig ki mosott bőrt és már most 
mind addig mossa míg minden mostkot ki nem mos belőlle. Azután ismét f r iss vizet 
tölt reá, melly már tisztán marad. El végződvén a háromszori ki mosás következik a 
húsolás melly, ha apró a bőr az úgynevezett hasi akaszán ha pedig nagy juh bőrök 
az eszkáfán megy véghez melly húsolás a r ra való hogy a meg nyúzáskor a bőrön 
maradt húst rólla le tisztíttsa és egyszersmind a vizet, melly a mosáskor a bőrbe 
bele vette magát ki húzza. 

így elvégződvén a húsolás a bőrt bekorpázzák és be sózzák, és össze haj togatván 
teszik a Csávába melly áll tiszta vízből, sóból és korpából, és ebbe a csávába had ja a 
bőrt 2 hétig ha a Csáva u j j vagyis most készült ha pedig régi 1 hétig, minden nap 
meg forgatván háromszor, ki készülvén a csávába a bőr melynek a próbája az, hogy 
a máltáról az az a lábánál lévő kopasz bőrről a szőrt le lehet kevés erővel dörzsölni, 
ki szedik belőlle és le teregetvén meg had ják száradni. 

A bőr megszáradván leteszik a bőrivei a földfele valami nyirkos helyre, hogy ott 
egy kevéssé meg nyirkuj jon. Meg nyirkulván pedig felszedik és ki húzogatják az az 
ki czorholyák hogy az ösze száradt részeit ki huzogattassanak. 

A czorholás végződésével minden ollyan munkák mellyek a bőr készítésére és 
jobbítására tartoznak véghez vittettek a bőrrel, úgy hogy minden ezután vele elkö-
vetett munkák annak nem jóságára ha nem csak szépségére és csinosítására tartoz-
nak. 

A ki czorholás után következik a kaszállás melly azon akaszán megy végbe a 
mellyen a húsolás. És már a kaszállás u tán a bőr szép tiszta, fejér és puha. Így már 
tökélletesen ellévén készítve a bőr következik a fel dolgozása. Elő vévén a bőrt az 
Ember szab először (a dolgozó késsel melly abban különbözik a közönséges késtől 
hogy sokkal szélesebb és rövidebb) két első czikkelyt éppen ollyan nagyságút mint a 
forma melly ollyan forma mint a lapta czikkely, azután szab ismét két hátulsó 
czikkelyt ugyancsak a formához melly hátulsó czikkely forma abba különbözik 
az első czikkelytől hogy az eggyik oldala be van vágva, azután össze varja . 

Így ösze lévén már varva a czikkelyek meg papirosozza, az az a czikkelyek alsó 
szélére van mintegy öt annyira ösze haj togatot t papirost ollyan szélest t.i: amiilyen 
széles prémet akar tenni a sapkára; meg lévén papirosozva reá var ja a prémet is 
mellyt az Ember illyen formához vág, vág pedig két illyet és ezeket ösze var ja . 

1Kerekes Ferenc: Technológiai s gazdasági jegyzetek 1836. Tiszán túli Ref. 
Egyházkerület Nagykönyvtára Kézirattár , R. 608. 33. 102—104. old. 
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