
Dr. Kalapos Sándor kutatóként - bizonyára jól szolgálta az orvostudomány előmenetelét. Egyetemi 
oktatóként számos leendő orvos tudásának megalapozásához járult hozzá. Mi most mégis a tizenhárom 
esztendős Kalapos Sándor diák emléke előtt tisztelgünk értékes néprajzi gyűjtése részletének közlésé-
vel. A teljes kéziratot, amely megszerkesztve, nyomdára előkészítve várja sorsának jobbra fordulását, 
számos próbálkozás ellenére sem sikerült mindeddig megjelentetni. Pedig közkinccsé tétele jelentős 
nyereség lenne a néprajztudomány számára. Az itt következő rövid közlés talán hozzájárulhat Kalapos 
Sándor teljes kéziratának megjelentetéséhez.3 

Halász Péter 

Kalapos Sándor: 
A hajdúdorogi kisbunda (1937) (részlet) 
A bőr kidolgozása 

Az örményektől vett erdélyi bőrrel már nem sok munka van. Azonban nem minden bőrt vesznek az 
örményektől. Akad teljesen kidolgozatlan bőr és azon a munkát az elejétől, az áztatástól kell kezdeni, és 
minden munkát a szűcsnek kell elvégezni. 

A bőr kikészítésének menete általában az összes kisbunda-készítő mesternél ugyanaz. Van némi el-
térés a részletmunkáknál. Aszerint, hogy ki hol tanult, mindig csak asszonybundát csinált, egyes moz-
zanatok mások lehetnek. A mesterek szavaival mondom el a bőr kikészítésének egész menetét. A kife-
jezéseknek a munkálatok neveinél nagy jelentőségük van. Több mesternél voltam, mindegyiket meg-
szólaltattam. Ez az eljárás teljesen tökéletessé teszi a munkálatok leírását, mert mindegyikkel elmon-
dattam a bőr teljes kidolgozását, és ha valamelyikük kihagyott valamit, a másik szűcs közlése pótolta. 

Nagy Sándor, 60 éves böszörményi mester kezdi a bőr kidolgozásának elmondását. ..Este beáztatom 
a bürökét. Az üres kádba rakom, a szőrivel befelé, a keresztbe kettéhajtott bürökét. Azír kell a búr ivei ki-
felé, hogy jobban kiázzon. Tizenöt bűr fér egyszerre a kádba. Ha mán mind a tizenötöt beleraktam, tele-
húzom a kádat a kútból vízzel. így áll a kár lefedetlenül egész iccaka. Reggel egyenkint kiszedem üket. 
Ráteszem kiterítve, szőrivel felfelé a bürmosódeszkára. Tiszta vízzel locsolom a bal kezembe fogott 
csuporbul a búrt (a tiszta víz, amellyel locsolom, a másik kádban van), jobb kézzel vakarom a vakarával 
a szőrit a piszoktúl. 

Más szűcs bűsmosókéssel, vűg>' közönséges lóvakaró mintájára, kovács által csinált erősebb vaka-
rával dolgozik. A vakarást fenn kezdem. A víz a kikapart piszkot viszi le. A vakaróbul is kiviszi a víz a 
piszkot. Mikor teljesen megvan, a színelőrámára teszem (más a külön erre a célra készített csorgatóra), 
hogy a víz kicsorogjon belőle. A napnak nem szabad írni. mer megpállik. így kimosom az egész kád 
bűrt, ha megvan az összes, hűvös helyen kiterítem a bürökét egy kis időre száradni." 

A második mosás, amikor szappangyökérrel a zsírt mossák ki a szőr közül, kétfele. Nagy Sándor 
csak kézzel mos, Jóna Béla pedig lábbal tapossa a bőrt. Az utóbbi a régibb eljárás, az első újabb. A kis-
bundának való hosszabb szőrű bőrt az előbbi első módszerrel nagyon nehéz kimosni és a munka szapo-
rátlan. Inkább a rövid szőrű birkabőrök mosásánál lehet jobban alkalmazni. A kádban való bőrtaposás 
gyors és aránylag könnyebb, amellett a bundának való szőrt is jól ki lehet mosni vele. 

Leírom mind a két eljárást. Először a kézzel való mosást, aztán a taposást. 

A mosás 
,y4 betonkádot telehúzom tiszta, hideg vízzel. A katlanban vizet melegítek, az üstben. Az üstbe apróra 

vágott szappangyökeret teszek. Egy kád bőrre két kilót számítok. A szappangyökeret egy öreg 
szegényember szedi a hadházi fődön, homokos helyen. A 'hozza ide énhozzám is. Annyit veszek eccerre, 
hogy egész esztendőre elíg tegyík. 50-60 kilót veszek eccerre. A padra teszem, ott szárad, amíg csak nem 

3 A hajdúdorogi asszonybunda kézirata az 1940-es évek elején készült, helyzetbemutatása, idövonatkozásai így 
értelmezendök A kézirat előkészítése során annak tájnyelvi eredetiségén gyakorlatilag semmit nem változtat-
tam. Néhány stiláris javítást végeztem, amikor arra a jobb érthetőség érdekében szükség volt. Ezen kívül csak 
a szöveg jobb tagolására és a tipográfiai kép kialakítására került sor. 
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használom. Mikor a víz főni kezd. a szappangyökér is elkezd buborékolni, meg habzani. Megvárom, míg 
felforr a víz. 

A fakódba öntök egy vedér hideg vizet és egy vedér forró szappangyökeres levet. Nem szabad sem 
forrónak, sem hidegnek lenni. Elkezdem a mosást. A szikkadó bürök közül leveszek egyet és beleteszem 
a kádba. Megmártogatom benne és mosni kezdem kézzel, mint ahogy az asszonyok a ruhát szokták. 
Felül a nyakán kezdem és lefelé haladok balrul-jobbra egész az aljáig. A lábakat is jól megdörzsölöm, 
ha odaérek. Amíg dörzsölöm a búrt, a víz habzik Az áztatás azír kellett, hogy a bűr kiázzék, meg azir, 
hogy a zsíros piszok kimennyík a szőr közül. Kiveszem a búrt és a szappangyökeres kádba kicsavarom." 
Nem úgy. ahogy az asszonyok a ruhát szokták. A bőrt a nyakánál fogva csüngeti a kád felett, jobb kéz-
zel erősen marékra fogva. Megszorítja jobb markábul jól a bőrt úgy, hogy arról a helyről, ahol fogja a 
bőrt a lé lehetőleg kimenjen. Utána a bal kezével, a jobb keze alatt szorítja ki belőle a vizet, aztán ismét 
a jobb kézzel a bal kéz alatt. Addig nyomja így. míg az egész bőrből ki nem nyomta a szappangyökeres 
levet. .Szíjjelbonlom, oszt csak úgy belelököm a hidegvizes kádba. Veszem a másik búrt, kezdem annak 
a mosását. Három bürre elíg az egy vedér szappangyökeres melegvíz. Három bűr kimosása után a pisz-
kos vizet kiborítom, és új. tiszta mosólét csinálok. így mosom ki mond a tizenöt bűrt, azután belelököm 
mindegyiket a hidegvizes kádba. A kádba kiázik belölök a szappangyökeres lé, ami a kicsavarás után 
benne maradt. 

Kiszedem a bürökét egyenkint, mindegyiket kicsavarom a víziül úgy, ahogy az elébb a szappangyö-
keres létül. Szőrivel kifelé, hosszába, kétfelé hajtom és egy rúdra, vagy a színelő rámára teszem űket. 
Kiteríteni most a napra nem szabad. Ezzel kész a mosás. A szőre tiszta, a bűre ki van ázva. Lehet hűsöl-
ni.'" 

A húsolás előtt leírom a kádban való taposás módját is. 

Bűrtaposás 
,y1 szappangyökeret hosszába és keresztbe felvagdosom apró darabokra és felteszem az üstbe, vízzel. 

Az üst 32 literes, két kiló gyökér kell hozzá. Forrás után addig jözőm, amíg jó barna nem lesz. Kosarat 
teszek a dézsa tetejére és azon keresztül öntöm bele az egész üst szappangyökeres lét. A lé lefolyik, a 
gyökér meg fennmarad. Ha kiszárad a gyökér, mégegyszer lehet használni. De a másoccori taposáshoz 
való használatnál a 32 literes üstbe már négy kiló használt g)'ökér kell. Másoccori használat után el le-
het lökni a szemétdombra, többet nem lehet használni. 

A kád kerek alakú, fából készült. Rígebben nagy, hosszúkás alakú vót. Abba több bűr fért el. Hideg 
vizet öntök rá addig, amíg langyos nem lesz. Akkor kezdem belerakni a bürökét. Keresztbe kettéhajtom 
a bürökét szőrivel kifelé, mind a két ódalukat megmártom a szappangyökeres lébe. oszt mégeccer ke-
resztbe kétfelé hajtom szőrivel megint kifelé és leteszem a szappangyökeres lébe a kád ajjára. így elő-
ször a kád szilit rakom körül a bürökkel, azután a közepire is teszek, ha fér. Egy sor után g)'ön a máso-
dik. Addig rakom, amíg a bűriik fel nem isszák a szappangyökeres lét. Felgyűröm a nadrágszárt és beál-
lok a kádba. Elkezdem taposni, de nem úgy, mint a káposztát sarokkal, hanem egész talppal. Körbe-kör-
be taposom először a szílin, azután a közepin. Tapasás közbe' a kád szilit jogom, hogy jobban meg 
tuggyak állni. A lábom közé is fogom a bürökét, oszt úg)' dörzsölöm a bűrt az egyik talpommal a másik 
lábfejemen. 

Egy kis idő múlva megfordítom a bürökét, hogy az alsók felülre kerüljenek. Később megint fordítok 
rajtok. A húsz bűr taposása, mer 'annyi fér eccerre a kádba, eltart egy óráig is. A zsírt a mosás kivitte a 
szőrbül. 

Kiszedem a bürökét a mosókádbul, kicsavarom belölök a szappangyökeres levet (ugyanúgy mint az 
előbb Nagy Sándor), a hideg vizes kádba kéccer kiöblítem és rálököm a csorgatórúdra. Minden bűrt így 
kiszedek a taposókádbúl és kiöblintem űket. Ha mind megvan, kieresztem a hidegvizes kádbúi a mán 
piszkos vizet és újbul telehúzom hideg vízzel. Mégeccer kiöblintem mindegyiket. Fontos ez a kétszeri 
öblintés, mert a szőr közt nem szabad maradni szappangyökér-lének, mert megsárgíttya. Megint cso-
rogni teszem, hogy a húsolásra ne sok víz maraggyík benne. " 

A húsolás 
A nyúzásnál nem mindig sikerül elkerülni azt, hogy valami hiba ne történjen. Vagy a bőrt vágják ki. 

vagy a húsdarabokkal együtt kerül le a bőr. Azért kell a bőrt lehúsolni. hogy ezek a húsdarabok és más 
hártyák lekerüljenek a bőrről, mert különben nem lehetne festeni. 
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A húsolást Nagy Sándor mondja el. „Először a nyakúra hűsölök. Keresztbe kettéhajtva teszem a bűrt 
a színelőrámába. A nyaka van felül, a fara meg alul. Fent kezdve a húsolást mindig haladok lefelé. A 
színelőkést jól rányomom a bűrre, hogy a húst teljesen levigye rúla, mán a nagyabb darabokat értem. A 
vizet is kiszedi belőle a húsolás, mer' annak se szabad benne maradni, mert akkor a csávázás után 
kírges lesz a búr. A nyakrísz után a farka következik. Ezután hosszára terítem fel a bűrt, először az egyik 
ódalát, azután a másik ódalát. úgy is lehúsolom. 

Egy bűr kihúsolása 'A-'A óráig tart. A húsolás által a nagyobb húsdarabok lekerülnek a burr öl, nem 
maradnak rajta csak a különböző hártyák. A bürökét, amékek már teljesen kíszen vannak, arra az ajtó-
ra teszem szőrivel lefelé, szípen kisimítva, a lábakat is kinyújtva egymásra, mágiába, améken legelőször 
a bűrt mostam. Itt állnak addig, amíg a kikészitőt vagy máskippen a csávát elkészítem a csávázásho." 

Csávázás 
A csávázás kétféle lehet: egy napos és két hetes, vagy poshasztott csáva. Az előbbit inkább a juhász-

bundához való bőrök kidolgozásánál, az utóbbit pedig festett szücsmunkák bőrének az elkészítésénél 
használják. Mind a kettőnek van előnye, de van hátránya is. A kisbunda készítésénél jobb a kéthetes 
csáva, mert finomabbá teszi a bőrt, ezért a festése könnyebb és szebb, még az asszonybunda bőrének a 
kikészítésénél is. mert azt mondja, hogy a bőr így erősebb marad, a csáva nem rágja el a bőrt, a bunda 
tovább tart. Leírom mind a két eljárást. Ismét Nagy Sándor és Jóna Béla közlése alapján. 

„Legelőször is elkíszítem a kikészitőt, vagy másképpen mondva a csávát. Kis, vájt teknőbe szoktam 
csinálni. Tizenöt bűrhö kell hat liter víz, minden bűrhő 2-3 deka só és az egészhe " dkg kénsav. (Ha ál-
lott. több.) Ezzel kész is van. Egy kenyírszakasztó kosárba korpát teszek. A csávát kis dézsába öntve fel-
teszem a burmosódeszkára a bűröktül jobbra. A bal ódaion áll a kosár a korpával. 

El is kezdem a csávázási. Jobb kézzel a csávábul egy ronggyal bekenem a bűrt. Annyit kenek rá, 
amennyit a bűr be tud inni. Balkézzel egy marék korpát szórók rá, egyenletesen. A korpa beissza a csá-
vát, nem engedi lejutni. Aztán egyenletesen jól bedörzsölöm. Összehajtogatom. Először a nígy lábát, de 
úgy, hogy a bűrt írjét Szípen kinyúlom a lábát, kisimítom és úgy hajtom be. Utána a két hasszílt hajtom 
be hosszába úgy, hogy középen a girincénél íri egymást a két hasszíl. Utoljára mégeccer hosszába ket-
téhajtom, hogy a két hasszíl szőre egymásra borul. Most mán csak keresztbe kell összehajtogatni. Jobb 
kézzel a farát egyharmadáig behajtom és a nyakát bal kézzel ráfordítom. Többet mán nem kell hajtogat-
ni. Az egísz összehajtásnál arra kell vigyázni, hogy a csávával bekent bűr be írjék a szőrhö. Most mán 
beleteszem így összehajtogatva az üres kádba. 

Ugyanígy becsávázom az összes bűrt és mind berakom az üres kádba, egymásra. 
Egy íjjel így hál kint a bűr. Vizet húzok rá. Még esőnek sem szabad érni. Ha látom, hogy nagyon neki 

van keseredve, lefedem a bűrmosódeszkával. 
Másnap reggel kiszedem a bürökét, kihajtogatom üket, oszt a szárítókötélre, meg a kerítésre, meg 

mire teszem üket. Ha nagy meleg van szőrivel kifelé, mert a bűrt az erős nap összerántaná. Mikor a sző-
re megszáradt, bűrire fordítom. Jó napos időben, nyáron, egy nap alatt is kiszárad. Rossz időben négy 
nap, meg vót rá eset, hogy két hétig is száradt. Ha eső gyön rá, összeszedem. Ha még vizes, nem száradt 
meg, a hordóba teszem, ha meg mán félig megszáradt, a házba viszem, kiterítve, ponyvára rakom üket, 
amíg az esős idő el nem múl. 

Télen a hideg szíjjá ki a bőrbül a vizet. Ha teljesen kiszáradtak a bürök, máglyába rakom üket a mű-
helyben. Nyáron ezeket a kicsávázott bürökét benaftalinozom a moly ellen, télen nem. " 

A poshasztott csáva Jóna Béla közlése alapján: 
„ Húsolás után következik A kerek kádba szoktuk csinálni. Rígen vót külön csávázókád. Csak sóval, 

meg korpával szoktam csinálni. Az üres kád aj/ára tőtök egy marik sót. azt elkaparom a kezemmel úgy. 
hogy a hordó egísz ajján legyík A kihúzott bűrt mingyán a húsolás után kell csávázni. A szőrivel lefelé 
keresztbe hajtom és leteszem a kád aljára. Ráhintek egy marik sót, aztán egy marik korpát. Rámegy erre 
a bűrre a második bűr, megint keresztbe hajtva, azt megint sózom, meg korpázom. így rakom egymás 
tetejire a bürökét, míg teli nem lesz a kád. Akkor meghúzom a kádat vízzel. Addig húzom, amíg a víz a 
legfelső bűrt is el nem lepi. Ezt este csináltam, mert a többi munkával eltelt az egísz nap. Másnap reggel 
kezdem a fordítását. A másik üres kád mán ott áll a bürökkel telirakott kád mellett. Kiveszem az első 
bűrt és az üres kádba kicsavarom (úgy, ahogy a mosásnál) és kiterítve (keresztbe kettéhajtva úgy mint 
először, bőrivei kívül) Leteszem az üres kád aljára. Kiveszem a második bűrt, azt is kicsavarom, a lé arra 
a bűrre csorog, méket az elébb tettem belé a második kádba. Azt is beleteszem kétrét hajtva a másik 
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bű/re. Igy átrakom a: egész kád búrt a másik kádba, a bürök a sósvizel nagyrészt átviszik a második 
kádba. Ami esetleg ott marad a hordó ajján, beleborítom az új bürös kádba. 

Napjába háromszor kell nyáron fordítani, reggel, dílben, este. Azír fontos e mer a búr a melegben 
felmelegszik és ha sokáig egy hordóban hagynám, a bíír megpállna. Hűvösebb időben elíg csak kéccer, 
reggel meg este kell fordítani. 

Két hétig tart a csávázás. Akkorra lesz jó a bűr. Ha sürgős a munka, hamarább is el tudom végezni, 
de akkor vitriolt teszek a vízbe. Akkor egy hét alatt is kísz van. Innét tudom meg, hogy jó, hogy levágok 
egy darabot eg}' bürböl, rendesen a máljábul, kiszárítom, oszt ha jól nyúlik, fehír, puha, akkor jó. Ha 
nem jó, még tovább csávázom. 

Kiszedem űket a kádbul, a kádba kinyomkodom belőle (ugyanúgy, mint a mosásnál) a vizet, azután 
ráteszem egy rúdra, ugyanúgy mint a mosás után. Mikor mind kinn van, kicsapom belőlök a vizel. Elő-
ször a nyakánál fogom meg, oszt mint az ostorral szokták, csapok vele. A víz kimegy a farábúl. most 
mán a farát fogom meg és ugyanúgy a nyaka részibül is kicsapom a vizet. A kicsapott bürökét a rúd má-
sik vígire teszem úgy, ahogy ippen van, nem hajtogatom össze. A csapásnál a korpa is kihullott belőle, a 
szőre közül. 

Mikor mind megvan, a bürökét kiterítem az udvaron. Ha nagyon meleg van, a padon szoktam ükei 
kiteríteni. Az udvaron hűvösebb időbe először a bűre szárad, osztán a szőre. " 

A bőr törése, puhítása 
A kicsávázott bőr. ha megszárad kemény. Ha megfogja az ember a faránál, vagy a nyakánál nem 

csuklik össze. A következő eljárások tüntetik el a keménységet és teszik bársonyossá a fogását. 

Első ezek között a munkák között a törís. A hajdúsági szűcsök egy fajtát ismernek, a kákával való 
törést. Ezt Zolnav Márton böszörményi szűcs mondja el. 

„Egy nap alatt hat bűrt szoktam kinyútani, meg kitörni. Ennyit hozok ki a kamarábul. A kicsávázott 
bűr nagyon kemény, nem lehetne úgy kitörni, elébb a curholón meg kell nyútani. Felterítem a hat bűrt 
az asztalra bűrivel felfelé, eg} másra. Vizes ronggyal vékonyan bekenem a bűr minden részit, összehaj-
togatom. leteszem az asztal mellett álló ponyvára. (Az összehajtogatás ugyanolyan, mint a csávázás-
nál.) Az után a másodikat, azután a többit, sorba, mind bevizezem. A bevizezett bűrt nem jó, ha szél iri, 
mer kiszárítja. Azír, ha kinn. a színbe vizezem nyárba, olyan helyre teszem, ahun nem iri a szél. Ha benn 
a műhelybe csinálom télbe, akkor erre nem kell ügyelni. Várok egy kicsit, hogy a bűr a vízbű megpuhul-
jon, akkor egyenkint kinyútogatom a bürökét. Eccerre csak egyet nyútok ki, ha oszt kitörtem, akkor kez-
dem a másikat nyútani. 

Bűrivel kívül ráteszem a bűrt a nyakánál a curholóra. Innét kezdve megnyúlom a bűrt égiszén a far-
káig az egyik ódaion, majd a másik ódaion. Ha így nem nyúl ki jól, hosszújára is megnyúlom. A lábakat 
is kiszoktam nyútogatni. 

Mikor kísz van, a kákóho viszem törís alá. A gerendán vaskarika van, arrul kötél csüng le. Arra a kö-
télre kötöm fel a bűrt először a nyakánál. Bal kézzel marikra Jogom a bűrt, jobb kézzel a kákó nyelit jo-
gom. jobb lábom a kengyelbe. Ráteszem a kákót a kézinél a bűrre, a nyakra. Felülről lefelé húzom a 
kákót.jól rányomva a bűrre, jobb lábbal meg rugdosok lefelé. A nyaka után az első lábra, utána a hátsó 
lábra, a farára, a másik hátsó lábra, utójjára meg a másik első lábra kötöm fel, és mindig végég töröm 
bűrt. A törís finomíttya, puhíttya a bűrt. A húsdarabokat és a hártyákat a bűrhártyát feltáskásittya, fel-
szaggatja. 

Egy fél marik lisztet szórok rá, hogy fehírebb legyík, meg a második törísnél nem csúszik a kákó a 
bűrön a liszttül és jobban le tudja vinni a rulla a hártyákat. A bűrre ráragad a liszt, nem hullik le rulla, 
mert a bűrbe még van egy kis nedvessíg. Kiviszem az udvarra, bűrivel kifelé kiterítem, hogy hagy 
szikkaggyik. Addig szikkad, amíg a másik bűrt töröm. Akkor azt kiveszem, ezt meg beviszem és bűrivel 
befelé hosszába a girincin behajtom és úgy teszem le a ponyvára. A bűrinek most mán nem szabad pisz-
kolódni. Kitöröm egymás után mind a hatot. 

Következik a második törís. Ugyanazzal a kákával töröm másoccor is. Megintcsak hat vigrűl. A hár-
tyák amelyek a szikkadás alatt felszárattak felrepedeznek a második törísnél. 

Egy bűr kitöríse I óráig tart. Egy bűrt kéccer török, így hát fél óráig kell egy bűrt törni. 

A második törís után mán finom a bűr. Mán csak a szinelís van hátra. " 
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Zolnay Márton a törés után már csak színei és azzal kész is van. Akad azonban olyan szűcs, aki a szí-
nelés előtt még cúrholja és kaszálja a bőrt. A kaszálás régi eljárás. A legtöbb szűcs ugyan ismeri, de nem 
használja. Egyedül a nánási Papp Sándor használja még, meg a büdszentmihály i 82 esztendős Róka Bá-
lint. A kisbunda bőrének a kidolgozásánál ezelőtt 30 évvel még általánosan használták. Papp Sándor 
nemcsak a kisbundának való bőrt kaszálja, hanem a bekecsnek való bőrt, mert ő kisbundát nem csinál. 

A kaszálás menete a következő. A szűcs ráül a kaszaszékre. A kaszafával egyenesre kihúzza a bői-
egyik szélét, a kaszafát és a bőrt fogva az egyik kezével. A kaszakéshez teszi a bőrt. A másik kezével is 
marokra fogja a bőrt, abban azonban nincsen kaszafa. A bőrt erősen a kézhez szorítva jobbról-balra és 
balról jobbra húzza a bőrt. A kaszafa azért szükséges, hogy a bőr sima legyen, a markolásnál ne képződ-
jön ránc. A másik kezébe veszi a kaszafát és most jobban a bőrnek azt a részét kaszálja. A kaszálás 
10-15 percig tart. 

Juhász Miklós hajdúdorogi szűcsmester a kaszálás helyett a törís után cúrholja a bőrt. Jó éles a 
cúrholó, finomra kidolgozza a bőrt. Ha kopik az éle megreszeli. Reszelni kell a kaszakést is. 

A színelés éppen úgy történik, mint a húsoiás. A színeiőrámában először a nyakáról, azután a faráról 
és a két oldaláról színei. Ezáltal a bőr már teljesen kész. Fogása bársonyos, színe szép fehér, zsír nincs 
se a bőrébe, se a szőrébe. Csupán a szőr kartácsolása hiányzik még. 

Felteríti a bőrt egy ajtóra és a két kézzel fogott kis bundakartáccsal a bőrt szőrös oldalán felülről le-
felé, a szőr között lévő piszoktól megtisztítja. A gallérnak való rövidebb szőrű bőrt a nagy bundakar-
táccsal kartácsolja ki. A bőr ezzel kész, lehet szabni. Amíg a bunda bőre teljesen fehér volt. tovább nem 
is kellett kikészíteni. Most azonban a kisbunda bőre mindig festett. 

A festés 
Zolnay Mánonné, böszörményi szűcsmester így festi a bőrt: „ Gubiccsal szoktam festeni. A gubicsot 

szegényasszonyok szedik az erdőn. Ősszel szokták hozni. 15-20 kilót szoktam venni. Egy kila 30 fillér. 
50 bűrre 2-3 kila gubics kell. Kalapáccsal összetöröm és üstbe teszem. 20 liter vízbe. Mikor felforrt a 

víz. még egy fél óráig főzöm. Csutkát dugok bele és egy kis darab bűrön kipróbálom, hogy elígjó-i? Ha 
elígjó, leveszem és hűlni hagyom. Melegen nem szabad a bűrre kenni, mert összerántja a bűrt. Azokat a 
bürökét, amékeket festeni akarom, egy deszkapadra teszem egymásra bűrivel felfelé. Ronggyal, vagy 
meszelőfejjel festek. A festíst a nyakánál kezdem és a faráig megyek hosszába. Ha valahun fót marad, 
ott újra festem, mert az első festésnek be kell fogni a bűrt. 

Bűrivel befelé a girincin hosszába összehajtom és leteszem egy ponyvára. Lefestem ig}' mind. az 
összesei. Mikor mind megvan, bűrivel kifelé, a girincin hosszába kifordítom mindegyiket és kiteszem 
száradni a drótra. Ha az egyik ódala megszáradt, a másik ódalát fordítom kifelé. Mikor teljesen meg-
száradnak, összeszedem űket ölre és fakákóval a nyakárul, meg a farárul rövid ideig töröm mindegyi-
ket. A színelőrámán színelem, húsolom űket. 

A festett bűr a húsoiás után tarka, mer a még rajta maradt húsdarabok lejönnek rúla. A bűrön nem 
szabad húsnak maradni, mer azt nem fogja a festék. 

A festésnél látszik meg. ha a bűrnek van valami hibája. Van jeges, meg pittykés bűr, ezeket nem lehet 
festeni. A jeges bűrön vannak sima riszek, lefolyik rúluk a festék. A pittyke meg kis fehér finyes görcs és 
arrul is lecsorog. A pittykék csak a festésnél láccanak. ezt a bűrt olyan helyre teszem, ahun nem láccik 
nagyon. 

Az első festés után a bűr sötít színű, majdnem fekete. Ez az alapfestés. A második festísnél mán 
festíket is teszek a gubicslébe, ez a festís mán színfestés. 

Gubicsot megint kell főzni, mert a 20 liter mán elfogyott. A második festísre mán nem kell annyi fes-
ték. 10 liter vízbe 1V2 kila gubicsot megfőzök úgy. mint az elébb. Külön főzöm a barna festíket. Háború 
előtt olzánt használtunk, még rígebben berzsenyi, most meg vezovint. Egy liter gubicslébe teszek 10 de-
ka vezovint és felfőzöm. Mikor megfőtt, hozzáöntöm a 10 liter gubics lé he. Ha kihűl langyosra a festik, 
lehet másoccor festeni. Ugyanúg)' lerakom a bürökét a deszkára és megint lekenem a bürökét a 
ronggyal hosszába húzva. Addig kenem, amíg beissza. Most mán nem iszik be annyit, mint az első fes-
tésnél. 

Megint kiterítem űket száradni, mikor mindet befestettem. 
Van bűr, ami nem festődik meg kéccerri festéssel. Az lehúsolom újfent és harmaccor is festem. Némék 

bűrt öccör is kell így festeni. 
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A dorogiak a setít színt szerették. A dorogi kisbundák bűrinek a festisinél a második /estiskor nem te-
szünk csak félannyi]estiket a gubicslébe. Akkor barnább lesz a bűre. A böszörményiek az élénkebb sár-
ga színt szeretik, azokéba több festíket teszünk A bundát is sárgabundának híjják. Mikor mán jók. az 
összest átdörzsölöm kézközt. Az összesnek a kisimítása után habkűvel kidörzsölöm mindegyiket, hogy 
bársonyos, bolyhos legyik. 

Festishe legjobb a pállasztott bűr. Azt a hosszú csávázás meghizlalja és a festik hamar fogja. " 
Ezzel a bőr kidolgozása teljes. Lehet akár már szabni is. Régen az asszonybundához a bőrökön kívül 

irha is kellett. Régen, a Dorogon használt szironyos (irhás) bundákhoz a zöld szirnyot maga a szües el 
tudta készíteni. A fiatal szűcsök nem ismerik a szirony készítését. A szironyos bunda eltűnte óta nem is 
készítik azok sem. akik tudják, mert nem szükséges. 

Dobó Imre még tudja a készítését, ő maga még csinált szironyos bundát. „A sziront magam is ki tud-
tam kísziteni. A dögbűrt, meg a nagyon pállottál csináltuk meg szironnak, másra nem lehetett űket al-
kalmazni. A többi bürrel együtt, ezeket is be kellett áztatni. Reggel kiszedtük űket. kihúsoltuk. Azután 
meszes, hamus vízbe tettem. Ótott meszet kevertem hamuval és kis dézsába összekevertem. Beletettem a 
bűrt, legtöbbször 2-3-ot, mer annyi elíg vót egy évre is a meszes vízbe. A víz ippen felírte a bürökét. Ott 
ázott a bűr 2-4 napig. A dézsát a színbe teszem, lefettem deszkával, mer a kutyák elhurcolták vóna a bűrt 
belőle. 2-4 nap múlva megníztem, hogy levette-e mán a mész a szőrt a bűrről. A móljánál niztem meg. 
Ha ment, jó vót, ki lehetett szedni. Tiszta vízbe kiöblítettem a bürökét hatcor egymás után a mésztűl. 
meg a hamuiul. A kaszaszéken a késsel a szőrt lehúztam rúluk. Könnyen lement, csak egyik ódalra húz-
tam a bűrt szép lassan, hogy a bűrt meg ne sértse. Mikor levettem a szőrit, lehúsoltam. Akkor kifeszítet-
tem a szironfeszítő rámára. Olyan alakú volt. mint a bűr, a fejinél keskeny, a faránál szíles. Először a rá-
ma szilit körülraktam tengeriszemekkel. 50-60-at is raktam rá. Rátettem a rámára a bűrt. A bűr puha vi-
zes vót. Ahun tengeriszem vót alatta, a bűrt megcsíptem, hogy a tengeriszemre ráugroll a bűr. Alól egy 
spárgát ráhúrkoltam. oszt a spárgát a ráma szilibe vert szegre kötöttem. Az összes tengeriszemet így 
odakötöttem a spárgával a ráma szilihez, a bűr kifeszült. Az az ódala vót felfelé, amékrül a szőrt leka-
száltam. Szalmiáksó darabbal a bűrt lekentem a nyakánál kezdve sorba a faráig, hogv mindenüti írje. 
Rézporral leszórtam az egészet. 2-3 napig állt úgy a bűr a színbe, hűvös helyen. Akkor megkapartuk 
rajta egy kis helyen a port, hog)1 befogta-i mán a bűrt. Ha jó vót, lekapartam rúla a port és a 
tengeriszemek mellett belül körülvágtam. Szép ződ vót a színe, a hátujja nem annyira. Napon nem sza-
bad vót tartani, mer a kivette vóna a színit. Felhasgattam két újjnyi széles darabokra az egészet, hosszá-
ba. Azután meg tovább, olyan szélesre, mint amilyen a szironyozáshoz kellett. Egy-két milliméterre. 
Elébb a vígit behasgattam ollóval annyi helyen, mint ahány szálat akartam belőle. Azután a szabókéssel 
hasítottam. Az asztalba vót egy kis vágás, abba tettük a szirom, rá a kést. A bal kés felé eső első behasi-
tásba igazítottam a kést, jobb kézzel fogva, bal kézzel meg azt a kis szálat felrántottam. Eccerre az égisz 
kikészített sziront felhasgattam, eggyel átkötöttem az égiszét, félakasztottam a gerendára egy szegre Ha 
kellett, levettem, vettem belőle, a többit meg visszaakasztottam. " 

Gömöri vallomás1 

Az élet kivételesen jó volt hozzám: a nehézségek, küzdelmek, 
megpróbáltatások ellenében, az élet legkülönbözőbb területein ese-
ményekben, eredményekben gazdag életpályámon növekvő rangot 
és sikereket, sok jó barátot, kedves rokont, szép családot adott. 

Gömörrel való kapcsolatom a keretet jelentette, életutamhoz a 
harmóniát. Hogy önmagamat idézzem: Gömör az a legkisebb, szá-
momra osztatlan földrajzi egység, amelyen keresztül én mind ha-
zámhoz, mind a világhoz kapcsolódom. Itt születtem, és feltehetően 
az avar honfoglalásig visszamenőleg legtöbb ősöm is. Más tájhoz, 
későbbi lakóhelyeimhez való kapcsolatom nem halványította el. 

1 Horpácsi Sándornak, az Északmagyarország napilap újságírójának kérésére 1983-ban szülőföldjéről irt, de 
meg nem jelenhetett lírai vallomás közlésével köszöntjük Gömör kiváló kutatóját, dr. Czenthe Zoltánt 80. szü-
letésnapja alkalmából. (A Szerk.) 
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