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Egy nagyváradi szűcsmester
a XX. században

Számomra igazi kihívás volt ez a kutatás, mert dolgozatom témája családi vonatkozású. 
Anyai ágon dédapám szűcsmester volt. Életét, pályájának alakulását figyelve nagyon iz-
galmas, hogyan indul egy ígéretes iparosi pályája, majd hogyan törik meg a XX. század 
zűrzavarában. Ez a munka segített abban, hogy jobban megismerjem őt, és valósabb 
képet kapjak arról a korról, amelyben élt, s amelyet én csupán a történelemkönyvekből 
ismerek.

A SZŰCSMESTERSÉG

A szűcsmunkát, a gyapjas juhbőr kikészítését és feldolgozását meg kell különböztetni a 
tímár- és vargamunkától, a szőrtelen bőr kikészítésétől.

A szűcsök ruházkodásra alkalmas bőrök szabásával, varrásával és kikészítésével foglal-
koztak. A mesterség régi voltára mutat, hogy a szűcs és ködmön szavunk bolgár-török 
eredetű. Szűcsöket már a tihanyi apátság alapítólevele (1055) említ. 

A drága prémekkel foglalkozó szűcsök a legrangosabb mesterek közé tartoztak. János 
szegedi szűcs hozta rendbe Ulászló király két subáját, és Dömötör szegedi szűcs taníttatni 
tudta 1465-ben Máté nevű fiát a krakkói egyetemen. A szűcsmunka hadi öltözet is lehetett. 
Amikor Mátyás király Szabács 1476-os téli ostromára készült – írja Zay Ferenc emlékira-
taiban –, valahány szűcs volt az alföldi rónán Váradtól Pestig, mind neki dolgozott, mert 8 
ezer emberre csináltatott ködmönöket és prémes kesztyűket. E ködmönök bizonyára juh-
bőrből készültek, s nemigen különbözhettek a parasztság ködmönjeitől.1

A BŐRÖK KIKÉSZÍTÉSÉNEK 
ELJÁRÁSAI

A bőr a lenyúzás után – ha nem dolgozzák fel azonnal – romlásnak indul. A nyersbőrök 
sózással, szárítással konzerválhatók. A feldolgozás kezdetekor a bőrt áztatják, mossák a 
szennyeződésektől. A nyúzáskor rajta maradt hús- és hártyaréteget éles szerszámmal el-
távolítják, lehúsolják. Ezután kerül sor a szőrme és bőr cserzésére, a csávázásra. Elkészülte 
után lassan szárítják, többször megtörik, puhítják, színelik, felületét bársonyosra tisztázzák. 
Szabás, díszítés, összevarrás a befejező munkafolyamatok.2

NÉHÁNY JELLEGZETES SZERSZÁM

A kaszaszék a szűcsmunka legjellegzetesebb eszköze. A szabás eszköze a szabászkés, szűcs-
kés, jellegzetes formájú acélpenge.

A varrást műhelyasztalon (verpang, verpánk) háromélű szűcstűvel végzik, amelyet időn-
ként tűszorítóba téve megfennek.3

1 Magyar Néprajzi Lexikon V. Bp., 1982. 122.
2 Nagy László: A veszprémi tobakok, A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 10. 1971.
3 Magyar Néprajzi Lexikon V. Bp., 1984. 123.
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A NAGYVÁRADI SARKADI LAJOS SZŰCS TÖRTÉNETE

Sarkadi Lajos 1907. szeptember 2-án született a Bihar megyei Kalugyeren. Szülei Sarka-
di József és Jakab Margit, akik az anyakönyvi kivonat szerint római katolikus vallásúak 
voltak, ám a családfakutatás megállapította, hogy azért vették fel a katolikus vallást, mert 
Sarkadi József a római katolikus püspökség erdeire vigyázott, így gyermeke is katolikus 
lett. 

Inaséveit Zboray Gyulánál tölti, erről tanúskodik a Nagyvárad és Vidéke Ipartestület 
által 1921-ben kiadott Segédlevél.

1933-ban köt házasságot Lollok Ilonával, és szinte 
azonnal Bukarestbe költöznek, hogy tovább tanulják, 
most már mindketten, a szűcsmesterséget. Hazatérve 
Nagyváradra több mester mellett is dolgozik. Még a II. 
világháború kitörése előtt két gyermekük születik: Lajos 
és András. Sarkadi András az én nagyapám anyai ágon.

1938-ban kiváltja a kisipari engedélyt, majd nem sok-
kal később a belvárosban Halász Imre szűcsmester mel-
lett kezd dolgozni. 1946-ban a román közigazgatástól 
megszerezte a szűcsmesteri engedélyt.

1947-ben – ma már tisztázatlan okokból – átveszi Ha-
lász Imrétől az üzletet. Sajnos nem sokáig örülhet füg-
getlenségének, mert a fennmaradt dokumentumokból 
kiderül, hogy 1949. december 31-én államosítják üzletét, 
lemond mesterdiplomájáról, mindent be kell szolgáltat-
nia (egyetlen Singer-varrógép marad meg a tulajdoná-
ban, amelyet ma is féltve őriz a család). 1949. december 
31-én lezárul egy korszak, ám 1950. január 1-jén elkezdő-
dik egy új, hiszen ettől kezdve Sarkadi Lajos a Május 1. 
szőrmegyár dolgozója lesz. Itt dolgozott, a cserző részle-
gen, 1967-es nyugdíjazásáig.

A dédapámról szóló adatok, információk összegyűjtése nem volt nagyon nehéz, hiszen a 
család őrzi ezeket a dokumentumokat, amelyekből kirajzolódik egy ember élete, aki nem 
változtatott lakhelyén, iratai mégis hol magyar nyelven, hol románul íródtak. Élete során 
volt olyan időszak, hogy magyarságát és katolikus vallását kellett igazolnia. A könyörte-
len időszakokban pedig olyan iratot is alá kellett írnia, azért, hogy gyermekeit eltarthassa, 
amelyben ő maga önként mond le mindarról, amiért egész korábbi életében dolgozott. 

A levél magyar fordítása: 

„Ipari és Kereskedelmi Minisztérium részére
Bukarest

Alulírott Sarkadi Lajos szűcsmester, lakcím: Nagyvárad, Spartacus u. 14. sz, tisztelettel 
kérem, jóváhagyni szíveskedjenek a szűcsmesteri iparengedélyem bevonását, mivel az összes 
felszerelésemmel együtt a nagyváradi Május 1. szőrmegyár szolgálatába álltam 1949. január 
5-én.

Nagyvárad, 1950. január 10.
Éljen a Román Népköztársaság!”

A Nagyvárad és Vidéke 
Ipartestület által kiadott 
segédlevél
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Egy viharos korszak képviselőjeként tekinthetünk rá, akit én már sajnos nem ismerhet-
tem, ezért csak az iratok alapján, s nagytatám elmondásából rajzolhattam meg dédapám 
alakját, akinek foglalkozása vezetéknevem révén egy életen át elkísér. Talán így kapcsoló-
dik össze kettőnk története!

Dédapám hagyatékából fennmaradt egy régi kézírásos recept, mely „öt bőr” megmun-
kálását tartalmazza. Ebben részletesen leírják a bőr megmunkálásának folyamatát, konk-
rétan minden munkafázis pontos részletét, illetve a különböző oldatok elkészítését, ame-
lyek a bőr kikészítéséhez nagyon fontosak voltak (Függelék).

(A nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum tanulójának munkája, felkészítő tanár: Fleisz 
Judit.)

Szűcs Máté 

Függelék

5 börnek a receptje

a bört be áztatni le húsolni jól 10 dgr nátriumot 30 dgr mésszel foro vizbe feloldani ezzel jól 
be kenjük s addig hagyjuk amig a ször teljesen le jön ha a ször le jött jól kimossuk 2–3 vizben 
ezután 1 ½ kgr meszet feloldasz  híg tejföl formára hogy a bört teljesen el lepje bele rakjuk 
4 napig, naponta töbször megforgatjuk. A négy nap le teltével kivesszük és három vízben 
jól ki mossuk. Strekkoloval jól ki nyomjuk fejtől le fele és mindig locsolgatni. Oroponozás 
30 dgr. oropont 15. liter langyos vizhez hozzá keverjük és akkor bele tesszük a böröket 2 óra 
hosszáig álandoan forgatni. utánna ki vesszük jol le husoljuk hosszára és szélességére majd a 
strekkoloval sima hejen jól ki nyomni a még benne maradt ször töveket és egy tiszta ruhával 
törölgetni a piszkot rolla. Só és kénsav. 15. liter langyos vizhez ¾ kgr sot. 50. gr. kénsav két 
adagolásban a böröket bele tesszük és 2. óra hosszaig forgatjuk 1 ½ –2. Napig. Naponta töb-
ször meg forgatni 2. nap után ki venni és le csorgatni. A pép. 7 tojás sárgáját kevés hideg vízbe 
fel trájbolni 25. dgr liszt finom görcsmentes habarás félét csinálunk. 75. dgr timsot meg törünk 
és fel oldjuk foro vizben. 2 ½ dgr Chromtimsot fel oldunk ahoz 2. kávés kanál amoniákszodát 
adunk mikor ez mind meg van az egésszet bele öntjük tojásos pépbe jol ossze kavarni és a bört 
bele tenni 6. óra hosszáig forgatni masnap reggelig benne hagyni reggel csorgora hosszára 
húzni tenni majd padlásson megszárittani miután meg száradt nyirkos hejre pincébe tenni 
hogy meg ereszkedjen akkor szeleseggere kitörni hosszára […] ha van egy kis hintö por egy 
kicsit be puderozni vele. 2 ½ só ½ natrium 1 ½ oropon kénsav 10 dkg chrom timsó 1 kgr timsó 
2 dgr ammoniaksoda fixer só aszpirin

 HÍREK

Jutalom a lábvért megtalálójának. A Miniszterelnökség nettó kétmillió forintos jutal-
mát kapta meg Antal Róbert, aki nyáron Szeged határában gombászás közben talált rá egy 
bronzkori arany lábvért darabjaira. Az elismerést Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség tár-
sadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős 
helyettes államtitkára adta át 2017. december 19-én a Móra Ferenc Múzeumban. (MTI)


