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A szíjgyártóipar abban az idõben lendült 
fel, amikor az ember a vadlovat megszelídí-
tette, munkája megkönnyítésére igába fogta 
és akkor, amikor a közlekedési szokásait 
gyökeresen megváltoztatva a ló hátára me-
részkedett. A 7. században a lószerszámok 
timsós cserzéssel készült széles húzószíjból 
és hátszíjból álltak. Mindkét darab vége 
„csülökben” végzõdött és timsós cserzésû 
varrószíjdarabkával volt lekötve. Ez a szer-
számtípus volt a mai könnyû csülkös igáshám 
õse.1

 A szíjgyártók és nyergesmesterek a 
csiszárokkal, fegyverkovácsokkal, tímárok-
kal, szûcsökkel, kerékgyártókkal, fazekasok-
kal együtt a legõsibb magyar iparosok közé 
tartoznak. Híresek voltak már honfoglaló 
õseink között is. Honfoglalás kori sírleleteink 
olyan jellegzetesek, hogy azok csak hazai, ma-
gyar mesterek mûvei lehettek.2 A 10. század 

közepe felé a postaszolgálat és földmûvelés 
állandó fejlõdése mellett a szíjgyártó mes-
terség sem maradhatott el. Ebben az idõben 
a hadakozást sem lehetett elképzelni lovak 
nélkül.3

 A mindenfajta munkára kötelezhetõ 
szolgák mellett a 11. századi társadalom sajá-
tosságát jelentették azok a népelemek, amelyek 
csak meghatározott szolgálatok elvégzésével 
voltak terhelve. Rendszerint ezek egyazon 
faluban éltek, s olykor a szolgálatuk a falu el-
nevezésében is kifejezõdött. A kutatók közül 
számosan a szolgálónépi falvakat már a 10. 
század elsõ felében létezõnek tekintik. Létük 
a 10. század végétõl bizonyítható. A települé-
sek lakói azonban nem csak kézmûvességgel 
foglalkoztak, tevékenységük nem szakadt el 
a földmûveléstõl és állattartástól. Mégis tõlük 
a földesuruk a mesterségüknek megfelelõ 
kézmûves-szolgáltatásokon kívül általában 
mást nem követelt.4 A 12. században tovább 
folytatódott a kézmûves szolgáltatásra kö-
telezett népelemek kiemelkedése a szolgák 
tömegébõl. 1192-ben oklevél említette a 
bácsi vár halászainak földjét, amely néhány 
évtized múltán Halászi elnevezéssel bukkant 
fel. Néhány foglalkozás és meghatározott 
szolgálónépek esetében azonban már a 12. 
században feltételezhetõ, hogy végbement a 
kézmûipari és az agrártevékenység szétválása, 
vagyis ezek a szolgálónépek kizárólag ipari 
tevékenységgel foglalkoztak.5 

 A ma létezõ települések közül a Kár-
pát-medencében egyetlen hordozza a nevében 
a szíjgyártó mesterek jelenlétének bizonyíté-
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kát, mégpedig a Zala megyei Szi jártóháza.6 
Ezt a hetési települést írott források elõször 
1322-ben említik „Zyhaza”, azaz Szíjháza 
alakban.7 1389-ben megint olvashatunk a 
településrõl, amelyet „Zyu gyar thouhaza”-
nak8 írnak. Ekkor már az 1381-ben említett 
„predium medium corrigipari” helyén „pre-
dium medium Zyuggyar thou haza”-t találni.9 
Tehát lefordították latinról a település magyar 
nevét. Teljes joggal, hiszen egy fél pusztát 
említenek, amelyben Márton nyeregkészítõ 
(sellipar) lakott és Vecsegõ fia, Mihály (…
in quo nunc Martinus selipar et Michael 
filius Vecheghew…residerent).10 A telepü-
lésnév 1408-ban „Zywgartho haza”11, és az 
1524-ben készült Bánffy urbáriumban „Villa 
Zyghyartohaza” néven szerepel. A „villa” 
szó ez idõben nagyjából falut jelentett. Az 
összeírás szerint Bánffy János itteni részén 
4 jobbágy és 4 zsellér lakott, összesen négy 
negyedtelken. A zsellérek közül az egyik 
neve Nyerges Márton volt, ami ugyancsak a 
nyeregkészítésre utal.12

A király a várszervezet birtokainak elado-
mányozásával gyakran juttatott idegen kézre 
várföldön élõ kézmûveseket. A kézmûvesek 
által lakott, és gyakran a kézmûvesek nevé-
vel illetett települések jó része a tatárjárás 
után elnéptelenedett. Fõleg a 14. században 
rendkívül nagy ütemben folyt a népelemek 
városba áramlása. Ennek lehetõségét a sza-
bad költözési jog kivívása, majd általánossá 
válása teremtette meg. A mezõgazdaság és 
a kézmûipar szétválása a városokban ment 
végbe és teljesedett ki. A piaci viszonyokról 
és a kézmûves termékekrõl a temesvári ispán 
1372. évi számadása ad érdekes tájékoztatást. 
Az ispáni háztartás húst, bort, gyógyfüveket, 
a lovaknak takarmányt, lószerszámot, nyer-
get, kengyelt és textíliákat vásárolt.13

Bizonyos települések kézmûvesei már 
a 13. század folyamán testület jellegû szer-
vezkedésekbe kezdtek. A 14. század elsõ 
felében pedig már léteztek kifejezetten 
céhnek minõsíthetõ kézmûves társulások, 

amelyet az 1346-ban készült budai Ábel 
festõmester céhcímeres sírköve bizonyít. A 
céh elsõsorban a falusi iparosok konkurenci-
ája ellen szervezõdött, a városi kézmûvesek 
felé pedig a kezdeti idõszakban nyitott volt. 
A 14. század végén a magyarországi fejlõdés 
élvonalát jelentõ városokban 25-30 körül 
mozgott az iparágak száma, ami körülbelül 
a fele volt a nyugat európai viszonyokhoz 
képest.14

A szíjgyártók, nyergesek már korán cé-
hekbe tömörültek. A 14. századból ismerjük 
legrégibb céhszabályaikat, melyek 1376-ban 
Nagy Lajos királytól jóváhagyott erdélyi 
regulákon alapultak. A debreceni mesterek 
1484. és 1489. évi céhlevele szerint a ková-
csokkal, lakatosokkal alkottak közös céhszer-
vezetet, és csak 1599-ben váltak szét. Mátyás 
király idejében tovább fejlõdött a mesterség, 
és sûrûn alakultak új céhek az országban. 
Legtöbbször közös céhbe tömörültek a szíj-
gyártók és nyergesek a csiszárokkal, tímá-
rokkal, irhakészítõkkel. A török idõk vissza-
vetették a fejlõdést, de utána új virágzásnak 
indult a mesterség önálló céhekben.15 Egy 
1744-ben készült kamarai felmérés szerint 
Debrecenben 23 szíjgyártómestert találtak. 
Ezután Pozsony következik 14, majd Pest 
13, Gyõr és Szatmárnémeti 12, Beszterce-
bánya 11 mesterrel. A többi városban tíznél 
kevesebb mester dolgozott.16 A szíjgyártók 
leggyakrabban használt jelvénye a kantáros 
kötõfék volt, amely látható a székely ud-
varhelyi 1779-beli szíjgyártócéh behívótáb-
láján is.17 A Sárkányölõ Szent György volt a 
lovagok, lovasok, késõbb pedig a cserkészek 
védõszentje, felszerelése miatt pedig õ lett 
még a fegyverkovácsok és a szíjgyártó céhek 
patrónusa is.18 

A vásárszabadalmak általában már 
meglévõ, hagyományosan mûködõ vásáro-
kat legalizáltak, tehát a kérdéses vásárhelyen 
már a vásárszabadalmat megelõzõ idõkben 
is tartottak vásárokat. Vásárövezeteink a 
Kárpátok láncolata és a hozzá tartozó belsõ 
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hegységek déli lábainál: Nagyszombat, Nyit-
ra, Párkány, Vác, Balassagyarmat, Szécsény, 
Gyöngyös, Pásztó, Hatvan, Miskolc, Ri-
maszécs, Rimaszombat, Rozsnyó, Szerencs 
Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Gönc, 
Kassa és Ungvár, nyugati részéin: Bereg-
szász, Munkács, Máramarossziget, Nagybá-
nya, Szatmárnémeti, Nagykároly, Tasnád, 
Zilah, Érmihályfalva, Margitta, Nagyvárad, 
Nagyszalonta, Világos, Arad, Lippa, Gyula, 
Temesvár és az Alpok keleti lábainál és a 
síkság találkozásánál: Lendva, Zalaegerszeg, 
Szombathely, Kõszeg, Felsõõr, Kismarton, 
Sopron, Csepreg alakultak ki. Délen, a bal-
káni hegyek északi nyúlványai nem képeztek 
vásárövet, mert fölöttük folyik el a Száva, a 
Duna, így az e tájakon létesült vásárhelyek: 
Futak, Újvidék, Palánka, Eszék, Zimony, 
Pancsova a folyami átkelõhelyeknél, folyam-
torkolatoknál és a folyók partjain kialakult 
vásárok körébe tartoznak.19

Az iparág fejlõdését nyomon követ-
hetjük az egyes évszázadokból megmaradt 
árszabásokból, limitációkból. Sopron városa 
már 1524-ben szabályozta a mestereket és a 
vásári árakat, s nyomában hasonló árjegy-
zékek keletkeztek az ország más városaiban 
is.20 Így megtalálható Alsólendva város rend-
tartása és árszabása is, mégpedig 1558-ból, 
amelyet alsólindvai Bánffy László és István, 
Zala vármegye ispánjai és egyben az al-
sólendvai uradalom birtokosai bocsátottak 
ki.21 A szíjgyártók dolgáról így rendelkeztek: 
„Egy kétszeres cseres szíból csinált jeles jó 
huszárféktül adjanak 32 pénzt, 

• egy parasztféktül 10 pénzt,
• egy cseres szíból csinált kötõféktül, ki 

jó és öreg lónak való 25pénzt,
• egy kocsiszekeres lóféktül, ki cseres jó 

szíból csinált és öreg, 35 pénzt adjanak:
• két fékszárat, jeles jót 8 pénzen,
• egy hevedert mind  szíjával  egyetem-

ben 10 pénzen:
• egy  hámfejet,  jeles  jót,  úr  lovának 

valót, kétszerest: 30 pinzen:

• egy  kengyelszíjat  cseres  szíból,  jeles 
jót 25 pinzen:

• egy  zablyaszijat,  cseres  bõrbõl,  jeles 
jót 12 pinzen.”22

A legrégibb, 16. századi limitációk meg-
mutatják, hogy mai lószerszámainkat nagy 
részben már ekkor is használták, legfeljebb 
a díszítésük volt gazdagabb, választéko-
sabb, a régi magyar lovas hagyományoknak 
megfelelõen. A korbácsok, ostorok, nadrág- 
és bocskorszíjak a mesterek vásári forgalmá-
nak jelentõs részét adták, és nem utolsósor-
ban a sokféle magyar katonai felszerelés is, 
mint a szablya-, a puska- és a lódingszíjak és a 
díszes bagaria tarsolyszíjak.23 Zala megyében 
a 17. században önálló szíjgyártó céhekrõl 
nem tudunk. De jellegzetessége a 17. száza-
di céhalakulásnak a vegyes céhek létrejötte. 
Szûcsök, kádárok, szíjgyártók mellett minde-
nütt lándzsa-, íj-, pajzs- és kopjakészítõk, va-
lamint kovácsok alkotják a vegyes céheket. A 
fegyverkészítõ mesterek jelenlétét a háborús 
viszonyokkal magyarázhatjuk.24 Alsó lendván 
1628-ban alakult a csizmadiacéh, Légrádon 
is 1628-ban a csizmadiacéh, 1677-ben a ve-
gyes céh és 1697-ben a tímár- és vargacéh, 
Csáktornyán 1676-ban a szabó- és a vegyes 
céh, 1686-ban a csizmadiacéh és 1697-ben 
a tímár- és a vargacéh, Zalaegerszegen pedig 
a vargacéh 1633-ban és 1641-ben, a vegyes 
céh 1669-ben, a csizmadiacéh 1672-ben és 
a szabócéh 1676-ban.25

A céhes kézmûveseknek a kereskedelmi 
tõke elleni fellépésével a 18. század második 
felétõl kezdve mind gyakrabban találko-
zunk. Például, a szám szerint mintegy 70 
kecskeméti szûcs, szíjgyártó és cserzõvarga 
1777-ben a vármegye segítségét kérték a 
helybeli „görög compagnia” és a zsidó áren-
dások ellen. Az úriszék 1777-ben olyképpen 
döntött a kézmûveseknek a görög és zsidó 
kereskedõk ellen benyújtott panasza tárgyá-
ban, hogy a zsidó árendásoknak továbbra is 
megengedte mûködésüket. Az ítéletet azzal 
indokolták, hogy nincs annyi mester, hogy az 
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összes bõrt meg tudnák vásárolni, és minél 
nagyobb a kereslet, annál magasabb lesz a 
bõrök ára. A görögöket viszont eltiltották a 
bõrkereskedéstõl, mert mûködésük „ellentét-
ben áll a céhszabályokkal”, és sérti a mesterek 
érdekeit.26

A céhmonopólium legáltalánosabb és 
legjellemzõbb vonása a céhen kívüli iparûzõk, 
a kontárok elleni küzdelem. A kontárok, vala-
mint a városba költözõ idegen iparosok elleni 
harc a 15. Század második felétõl kezdve válik 
általánossá a magyarországi céheknél. A 17, 
18. és 19. századból származó céhszabályokat 
vizsgálva nem találunk olyan kiváltságlevelet, 
amelynek egy vagy több pontja ne foglalkoz-
na a kontárokkal. A céhes mesterek nemcsak 
elvileg tilalmazták a privilegizált ipar ûzését, 
hanem súlyos pénzbüntetéssel, áruiknak és 
szerszámaiknak elkobzásával sújtották a cé-
hen kívüli kézmûveseket.27

A 18. században már nálunk is meg-
jelennek az úri „frantzia hámok”, a hintó-
tartó szíjak, francia gyeplõk, szíjistrángok, 
valamint az idegen német nyergek. A 19. 
században csökkent a szíjgyártók mûveinek 
változatossága az elõzõ századokhoz viszo-
nyítva. Viszont ekkor jelenik meg elõször a 
„füles kantár”, vagyis a szemzõ, de csak az úri, 
parádés szerszámokon. A 20. század elejének 
árjegyzékei jól mutatják, milyen nagy kultu-
sza volt a lónak és a kocsinak, hiszen a díszes, 
parádés szerszámok voltak gyakoriak. Sok 
gondot fordítottak a sallangos, rózsás, pil-
langós díszítésekre, a finom, apró varrásokkal 
kidolgozott mutatós bõrökre. A szíjgyártók 
termékei között megjelentek a kutya- és 
korcsolyaszíjak, örvek, szájkosarak, takarók, 
hevederek, izzasztók, pokrócszíjak, vadász-
táskák, tölténytáskák, pisztolytáskák.28 

A mesterség fõ tevékenysége tehát a 
lószerszám és a nyeregkészítés, de régebben 
is került ki a szíjgyártók keze alól tarisznya, 
öv s más köznapi portéka. A ló ma már a 
közlekedésbõl és mezõgazdálkodásból egya-
ránt kiszorult, így csak a lovassport tart 

igényt a mesterek eredeti munkájára. A 
fogatversenyeken a lószerszámok küllemét 
is pontozzák, így a mai napig készítenek 
szíjakból kötött sallangokat, fonatokat, sziro-
nyozással díszített parádés vagy „díszmagyar” 
hámokat. A mesterség a 20. század ötvenes 
éveitõl teljesen átalakult, hiszen a lószer-
számok készítése csak keveseknek nyújt-
hatott megélhetést. A mai szíjgyártók már 
sportcikkeket, bõrlabdákat, munkásvédelmi 
felszereléseket, vadászati kellékeket, kutyap-
órázokat, öveket, divatcikkeket készítenek, de 
remélhetõleg a lovassportok sokáig életben 
tartják e kihalófélben lévõ mesterség hajdani 
fõ tevékenységét is.29

a szíjgyártók munkája

Jó fogatosszerszámokat kizárólag 
marhabõrbõl készítenek ma is, éppúgy, mint 
régen. Felhasználnak azért lóbõrt, borjú- és 
sertésbõrt is, de ezeket csak pótlásokhoz, 
bélésekhez, párnázásokhoz, díszítésekhez. A 
céhbeli mesterek még úgy vették nyersen a 
bõrt, s maguk készítették ki felhasználóvá. 
Jól bizonyítja ezt a debreceni szíjgyártók 
1599. évi szabadalomlevelébõl vonatkozó 
utalás: „…négy lóra való szerszám és egy 
katonaszerszám, melynek a bõrit is maga 
csávállya meg”.30 A céhek megszûnése utáni 
ipartörvények a bõrkikészítést megtiltották 
a szíjgyártók számára, s ezt csak a tímárok 
készíthettek. Szíjgyártók másik fontos nyers-
anyaga a fonal. Varráshoz csak varróspárgát 
használtak. Különbözõ vastagságban sodor-
tattak a kötélverõkkel kenderspárgát és len-
spárgát. Maguk festették és szurkolták. Cér-
nával csak úri parádés szerszámokat varrtak. 
Ez speciális szíjgyártó cérna volt, a szegedi 
lengyár készítette.

 A különbözõ csatok, veretek szintén 
a felhasználandó anyagokhoz tartoznak. Réz- 
és ezüstmûvesek, lánckovácsok készítették, 
és tõlük szerezték be. Fekete-, sárgaréz, 
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nikkelzett, alpakka- és ezüstvereteket hasz-
náltak, a nagyúri szerszámokhoz esetleg 
aranyozottat is. A díszítésekhez, bélelésekhez 
felhasznált anyagok a posztó, karton, viasz, 
festék, különbözõ vásznak, a párnázatok tö-
méséhez pedig a birkagyapjú, lószõr, illetve 
sertésszõr.

 Szerszámaik ma is régi kéziszerszá-
mok. Legfontosabb a kösü, csikó vagy varró-
szék. Négy lábon álló pad, elõl a csikófejjel, 
más néven szorítóval. A kalapálótuskó is 
igen régi, fontos szerszám, ezen kalapálják a 
bõrt domború fejû bõrkalapáccsal. Használ-
nak még szegecselõkalapácsot és nagy fejû 
vaskalapácsot. A bõrt a szabászasztalra tett 
szabódeszkán szabják ki. Apróbb kéziszerszá-
maik: bõrvágó tolókés, körvágó kés, görbe 
bõrvágókés, félholdfaragókés, negyedhold-
kés, állítható hegyes szabászkés, cérnavágó 
kés, kézi bõrgyalu, jelölõkörzõ, szakítókörzõ 
a varráshelyek jelölésére, rádli vagy varrásjelzõ 
kerék, élszedõ vagy szélszedõ, spitzvágó vagy 
bõrvéggömbölyítõ, pöcökvágó, csipkézõ, 
bõrlyukasztó szélezõ a díszítõmélyedések 
nyomására, dörzsölõcsont, lyuk tágító, tágító-
vas, bújtatótágító, ár különbözõ méretekben 
és hegyekkel, sok fajta tû a különbözõ var-
rásokhoz, mind tom pahegyûek. Kisebb na-
gyobb méretû csavarhúzó, számozó, vasszeg, 
bõrgömbölyítõ vagy domborítófa, fenõkõ, 
mérõléc, vas alátét fémek kalapálására, ólom-
lap lyukasztásokhoz, faütõ vagy sulyok és 
méterrúd.

A szíjgyártó munka két legjelentõsebb 
része a szabás és a varrás. A szabóasztal desz-
káján a kiterített bõrbõl a kimért vagy sablon 
után kijelölt darabot a görbekéssel vágják le, 
a keskenyebbeket tolókéssel. Következik a 
szélszedés, a széledzés széledzõfával, valamint 
a varráshelyek bejelölése rádlival, szükség ese-
tén a bõrfaragás, elvékonyítás félholdkéssel. 
A varráshoz elõször a fonalat készítik elõ. 
Csak bekent, impregnált fonállal lehet a bõrt 
tartósan megvarrni. Egyformán használnak 
szurkozott és méhviasszal bevont fonalat.31

Szeged bõripari hagyományai a leg-
szorosabb kapcsolatban voltak a környezõ 
Alföldre is annyira jellemzõ nomád pász-
torkodással és állattenyésztéssel. Meghatá-
rozó szerepük volt a megye más városaiban 
mûködõ szíjgyártók körében a középkor 
óta folyamatosan dolgozó, 1702-tõl céh-
be tömörült szegedi mestereknek. E céh-
nek 1780 és 1824 között fiókjai voltak 
Hódmezõvásárhelyen, Szentesen és Csongrá-
don is. Szegeden 1830-ban 10, 1844-ben 11 
szíjgyártómestert vettek számba. 1828-ban 
Makón 11, Hódmezõvásárhelyen 5, Szen-
tesen 4, 1836-ban Csongrádon 1 szíjgyártó-
mester dolgozott. Az igás szerszámokat nem 
díszítették, csak legfeljebb a varrással, mert 
a minél erõsebb és tartósabb szerszám volt 
az elsõdleges cél. Tehetõs gazdák a jómód 
és a gazdagság kifejezésére csináltattak pará-
dés lószerszámot is. Ezt teherfuvarozáshoz 
nem használták, csak ünnepi alkalmakkor: 
vásárba, lakodalomba, templomba menet. A 
parádés lószerszámok ékességét, gazdájának 
vagyoni helyzetét a sallangok tükrözik.32

Feltételezhetõ, hogy már a honfoglalás 
korában is ismerhettük a sallangos kan-
tárt, hiszen megléte az asszírokig nyomon 
követhetõ. A sallang fonott, hasított, kivá-
gott és még számtalan változatban fordul 
elõ. A babonás ember szemében a sallang 
védte a lovat a szemveréstõl, de elsõsorban 
a kis ezüstcsengetyûkkel együtt a legyek 
elzavarására szolgált.33 Bálint Sándor kutatá-
saiból úgy tudjuk, hogy a sallangot a szegedi 
szíjgyártók alkalmazták elõször, s innen ter-
jedt el országosan.34 A sallangok készítését 
különösen a szegedi, a debreceni, a pécsi 
és a gyõri mesterek fejlesztették mûvészeti 
színvonalra.35

A ló igába fogására a magyarok kizá-
rólag szügyhámot használtak, de a Kárpát-
medence kivételével általános volt Euró-
pában egy másik, a ló nyakát körülölelõ, 
ovális alakú, favázas hám is, az úgynevezett 
ku met.36 Híres kumetkészítõ mesterek dol-
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goztak az ország nyugati részén Gyõrött, 
Mosonmagyaróváron, Sopronban, valamint 
Pozsonyban, Szombathelyen, Kõszegen is. 
Kumetet csak megrendelésre, mindig méret 
után készítették.37

 A szíjgyártók munkájához tartozott 
a kulacsok csikóbõrrel való bevonása, szíja-
zása, bõrrózsákkal való díszítése is. A bõrrel 
való behúzáson kívül díszítésére faragást 
és festést is alkalmaztak. A legegyszerûbb 
bõrrózsa egyrétegû, cakkos, csipkézett szélû, 
díszítetlen vagy préselt motívumú. Leggyak-
rabban használt díszítõmotívuma a szív, ame-
lyet rendkívül változatos módon alkalmaztak. 
Kedvelt motívum volt még a bõrrózsán a 
tulipán, csillag, lóhere, esõcsepp, rézkari-
kákkal lezárt körsor és ezek kombinációja. 
Díszítésre is szolgált a 2 vagy 4 átkötõ szíj, 
amellyel a bõrrózsákat rögzítették a kulacs 
oldalapjához.38

 A szíjgyártókon kívül a pásztorok 
is készítettek bõrbõl használati tárgyakat. 
Minden életrevaló pásztor tarisznyájában 
ott volt valamikor a tõrök, az ár, a cirom-
hasogató, a kiverõvas a kiverõkistõkével, a 
szíjmetélõ, pillangózó bugylibicska, a hasi, a 
szur kos táska, amit nagyobb pásztortanyákon 
kiegészített még a szíjvarró sutú. Mindenna-
pos szolgálatot teljesített a szíjgyártókésség 
a pásztorember életében. Lószerszámnak, 
bocs kornak gyakran volt szakadása, ráérõ 
idõben pedig a karikásostorfonó, pillangozó, 
sallangozó kézmûvességi hajlamait elégítette 
ki. Az alföldi pásztor szíjgyártókészségében a 
legkülönbözõbb korok hagyatéka volt talál-
ható. A vastõrök mellett megtalálni lehetett a 
történelem elõtti korokban kialakult csont- és 
szarutõrököt és a lyukasztásra használt árak 
változatait. Kedvenc jószága volt valamikor 
a pásztoroknak a bugylibicska, mert széles 
pengéje bõrvágásra, bõrcifrák kimetélésre is 
igen alkalmas volt. A pásztorember sutúja ki-
sebb, könnyebb és láb nélküli volt, nem mint 
a szíjgyártóké, vagy mint a nyergeseké, amely 
rúdra volt erõsítve. Munkaközben a két térde 

közé szorította.39 A pásztorok eszközei közül 
a legfontosabb az állatok terelését szolgáló 
karikás ostor. Nyélnek legtöbbször szilvafát 
használtak, amit keskeny szíjakkal különbözõ 
minták szerint körülfonták. Bõrrózsával is 
díszítették, bodorsallangot kötöttek rá. Az 
ostort igazán akkor lehetett jól használni, ha 
azt készítõje kígyóderékra fonta. Minõségét 
meghatározta az is, hogy hány szálból készí-
tették. Lehetett 4, 8 de 16 szálból is fonni. 
Ostorokat szíjgyártók, valamint az ebbõl a 
szakmából kivált ostorkészítõ iparosok is 
készítettek, amelynek nyomai Csongrádon 
ma is fellelhetõk.40 Az ügyesebbek tudtak 
maguknak készíteni bicskatartót, dohány-
zacskót és tarisznyát is. Általában borjú- vagy 
marhabõrbõl, illetve csizmaszárból készítet-
ték. Egyszerûsége miatt legrégibb típusnak a 
szõrös borjúbõr tarisznyát tekinthetjük.41

a nyergesmesterek munkája

A szíjgyártók egyúttal nyergesmeste-
rek is voltak, bár fõképpen az Alföldön 
külön is foglalkoztak ezzel a régi mesterség-
gel. Kézmûves hagyományaik a honfoglaló 
õseinkig és még az azelõtti idõkre nyúlnak 
vissza.42

A nyereg eredetérõl valójában keveset 
tudunk. Vannak, akik keletkezését Krisztus 
születését megelõzõ utolsó évszázadokba 
helyezik, s valószínûsítik, hogy a Kaszpi-
tengertõl délkeletre vélt parthúsoknál alakult 
ki, s tõlük vették át használatát a nomádok, 
köztük a parthús uralom körébe esõ pro-
tomagyar népek is. Kezdetleges formáját 
Ázsiában a Tigris folyó bal partján feltárt 
kujundsii faragványok, majd a Szasszanida-
kori , bizánci, kaukázusi emlékek õrizték 
meg, míg a rómaiaknál idõszámításunk után 
az 1. évszázadban egy sírkövön tûnik fel, 
amelyet a hajdani Noricum egyik lovasának 
emlékére állítottak. 340-ben a dalmáciai 
születésû Szent Jeromos tesz említést róla. 
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Nagy Theodosius császár 385-ben kelt ren-
delete pedig már a postanyergek súlyát hatá-
rozta meg, amely a nyergek elterjedésére és 
sokféleségére enged következtetni.43 László 
Gyula tanulmányaiban kimutatta a honfog-
lalás kori koroncói, kenézlõi és soltszentimrei 
leletek, valamint a régi ábrázolások közvetlen 
kapcsolatait a 20. század elsõ felében készült 
tiszafüredi nyereggel.44

Készítését az a törekvés határozta meg, 
hogy a teher ne az állat gerincére, hanem az 
izomkötegekkel borított bordákra nehezed-
jen, s a lovat mozgásban ne akadályozza. Ez 
kiérlelt forma volt, amit fennmaradásának 
eltelt ezredéve is bizonyít. Karaczay Fedor 
huszár ezredes a Der ungarische Sattel in se-
iner Vollkommenheit címû munkájában már 
1832-ben megállapította, hogy „a magyar 
nyereg, amely minden keleti népnél és majd-
nem minden hadseregnél a könnyûlovasság 
használatában áll, az elsõ ilynemû találmány, 
amely a ló lovaglására való használata és az 
azon való megfelelõ ülés céljait szolgálja, 
amelynek szerkezete minden más nyereg-
fától eltérõ, és amely még ma is minden 
érdemleges változás nélkül õsi mivoltában 
megmaradott.”45

Nyergünk fanyereg volt, szerkezetében 
semmiféle vasalkatrész sem volt. Két nye-
regszárnyra épült fel. E nyeregszárnyak a 
ló hátának két oldalára feküdtek rá, de nem 
egész hosszúságukban, hanem csak egy-egy 
tenyérnyi darabon. A ráfekvési helyen húzták 
rá a ló mellkasára a nyerget a hevederek, s 
itt fûzték bele a kengyelszíjat is. A két ferde-
szögben álló szárny végei felkaptak, hogy a 
ló lapockáinak és izomzatának szabad moz-
gását ne gátolják. A két nyeregszárnyat a két 
kápa hidalta át, egyszersmind ezek tartották 
össze a nyerget. Az elsõ kápa nagyjából 
merõlegesen állott, a hátsó hátradûlt, hogy 
kényelmesen lehessen ülni és forgolódni a 
nyeregben. A nyeregszárnyak elejéhez kap-
csolták a szügyelõt, végeikre meg a farhám 
került. Ezeknek az volt a szerepük, hogy a 

nyereg csúszkálását megakadályozzák. A fa-
részek vizsgálataiból kiderült, hogy a nyereg 
kápáit keményfából, név szerint hársfából 
faragták, a nyeregdeszkák pedig puhafából: 
rezgõnyárfából és nyírfából készültek. Ez a 
fajta nyereg valamennyi pusztai nép nyerge 
és ilyen volt az avar nyereg is.46

A magyar nyereg a 14. századi formáját 
Kolozsvári Márton és György 1373-ban al-
kotott, ma Prágában tündöklõ Szent György 
szobra ékesen bizonyítja. Ezen a nyereg, a 
szerszám, de a takaró is magyar forma.47 
A 15. és 16. századi magyar nyergek álta-
lában az arab nyergekkel mutatnak rokon-
ságot. E korból maradt ránk Miksa császár 
(1493-1519) magyar nyerge, amelyet fe-
kete, arany nyal festett körvonalú lombdísz 
borít.48 Híresek voltak a faragott, vésett 
füredi és igmándi nyergek is. Amade László 
költõ (1704-1764) a füredi nyergeknek állít 
emléket, míg Gvadányi József (1725-1801) 
mindkettõt megénekli Egy falusi nótáriusnak 
budai utazása címû versében.49

 László Gyula régésznek sikerült bebi-
zonyítani, hogy az ilyen nyergek készítése 
fellelhetõ a magyarság között még a 20. 
században is. A tiszafüredi Kuli Mihály nyer-
gesmester szerint a nyereghez a következõ 
fafajtákat használták: a nyeregdeszkát puha-
fából, rendesen nyárfából készítettek, éppen 
úgy, mint a honfoglaló magyarok, a kápához 
pedig keményfát, név szerint kõrist, gyer-
tyánt, jávort, bükköt vagy eperfát használ-
tak. A mesternek volt egy megbízottja, aki 
õsszel, mikor az erdõt vágták, sorra járta 
a kivágott fákat, és kifûrészelte a kápának 
való ágas részt. Ezeknek a fadaraboknak 
legalább két évig száradniuk kellett, mert 
egyébként megvetemedett volna a belõle 
készült nyereg. A nyeregszárnyak és kápák 
kinagyolásához mérõeszközeik és kéregpapír 
mintáik voltak. Mikor a két nyeregszárnyat 
kinagyolták páronként a szorítóba tették, 
ráillesztették a kápákat és a kettõn keresztül 
lyukakat fúrtak. Nedves szíjjal húzták aztán 
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össze a nyeregrészeket. Mikor a szíjjak meg-
száradtak, akkor a nyereg olyan keményen 
együtt volt, hogy könnyebb volt bárhol el-
törni, mint az összeszíjazás helyén. A szíjak 
számára csatornákat vájtak, hogy a ló hátát 
föl ne sértsék. A két kápa közé felszegezték a 
ló- vagy marhabõrbõl készült farbõrt. Ezt is 
beáztatták elõször, s úgy szegezték fel, hogy 
a két kápa közt kifeszült. Ekkor a kifeszített 
bõrt a lekötõszíjakkal a szárnyakhoz húzták. 
Ilyenképpen ívesen feszült a két kápa között. 
Száradás után úgy megfeszült, akár a dob. 
Ezután a nyerget kicifrázták, nyílást vágtak 
benne a kengyelszíj számára, s lyukat fúrtak 
a heveder megkötéséhez, s be is fejezték a 
munkát. Egy nyereg elkészítése a jól kiszáradt 
s elõzõleg már lenagyolt fából egy napig tar-
tott, de ha nagyon sürgõs volt a munka, kora 
tavasztól késõ õszig 300 darabot is elkészített 
a mester.50

A nyereghez tartozik még a kengyel, a 
kantár és a gyeplõ.51 A kengyel az i.e. I. évez-
redben jelent meg. Feltevések szerint keletrõl 
terjedt el, és a hátrafelé íjazással hozható kap-
csolatba. A ló használhatóságát nagyban be-
folyásolta a kovácsok ezen egyszerû terméke, 
mert elõmozdította a lovaglás biztonságát, a 
fel- és leszállást, és nem utolsósorban a lovag-
lás közbeni felállás lehetõsége az íj, a kopja és 
a szablya hatékonyságát is növelte.52

A kantár egyik fõ része a zabla, a legõsibb 
és legegyszerûbb lószerszám, amely a ló irá-
nyítására és fékezésére szolgált. A féknek az 
a része, amely a ló szájában volt, a fékemlõ 
nevet kapta. Megjelenésének idõpontját a 
legmerészebb kutatók sem merték megha-
tározni. Nem tudjuk, hogy a zabla kifejezés 
mikor jelent meg a magyar nyelvben. Annyi 
viszont bizonyos, hogy a fék és a zabla szó a 
14. század második felétõl egymás mellett él 
nyelvünkben.53

A nyergesmesterség valamikor külön 
mesterség volt, ezt önálló céhtáblájuk is ta-
núsítja. A tiszafüredi nyergescéh 1823-beli 
behívótábláján a teljes szerszámkészletük 

megtalálható. Mivel a nyereg teste fából ké-
szül, ezek fõleg a famegmunkálás szerszámai. 
54 A magyar nyereg legremekebb darabjai 
Tiszafüreden készültek. Népszerûségét és 
használhatóságát bizonyítja Nagy Frigyes po-
rosz király is (1740-1786), aki a magyar hu-
szárság mintájára felállított lovassága számára 
nemcsak hogy magyar nyergeket rendelt, de 
egyenesen tiszafüredi mestereket telepített 
Poroszországba.55

A nyergesmesternek sok szerszámra volt 
szüksége, a nagyoláshoz fejsze, fûrész, a 
további munkákhoz meg különbözõ kézvo-
nókat, kapocskákat vagy kanalas baltákat, 
csiszolókat, cifrázókat használt. A simítást 
lólábszárból hasított csonttal végzik még ma 
is. Egy-egy lóbõrbõl 25-30 nyereg bõrözése 
telik ki. A nyereghez szükséges szíjmun-
kát, mint pl. a hasiból való szíjhasítás, a 
le kötõszíjak vágása stb. a nyeregmesterek 
maguk végzik.56

Garay Ákos 1936-ban írja, hogy legtöbb 
magyar nyerget az Alföldön látni. Gyermek-
korában még szinte minden házban volt ilyen 
nyereg. Abban az idõben, de még késõbb is, 
a tiszafüredi nyergek voltak a leghíresebbek. 
Ezeket fölszerelve is, meg üresen is árul-
ták. A parasztembernek, lo vascsõszöknek, 
gulyásnak volt rá szüksége. Mikor a kora 
õszi esõzésektõl kezdve egész késõ tavaszig 
minden út elromlott, lóra ült mindenki. De 
volt is majdnem minden gazdának nyerge. 
A parádés nyereg szépen fel is volt díszítve. 
Ami a másikon vasból vagy kéregbõl, akár 
gyökérbõl volt, ezen már sárgarézbõl. Az 
egyszerû nyergen a hevederkarikák is vasból 
voltak, a parádéson már széles, lapos, cifra 
csatok díszelegtek. Kantár is volt kétféle: 
egyszerû és a parádés sallangos.57

Hazánkban a leggazdagabb 
lószerszámgyûjtemény a Magyar Nemzeti 
Múzeumban található. Ebbõl a valójában 
soha ki nem állított anyagból láthatunk 
válogatást Te mesváry Ferenc Díszes nyergek, 
lószerszámok címû monográfiájában.58 
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Tanulmánycsokor a szögedi 
katolicizmusról

MiKLós Péter:  
Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a 

szegedi katolicizmus történetérõl.  
Szeged, 2004, Bába Kiadó.



A Belvedere Meridionale a szegedi törté-
nészhallgatók lapja. Tehát õk olvassák és egy 
részét õk is írják. Micsoda öröm az, ha arról 
olvashatunk, hogy valaki közülük oly fokára 
ért e jeles tudománynak, hogy immár saját 
könyvével állhat elõ.

Ez a fiatalember bizony közülünk való. 
Szegeden tanult, és immár tanít is. Komoly 
témával foglalkozik, olyannal, amelyre keve-
sen adják fejüket. Mindannyiunk okulására 
azon örök értékek vizsgálata felé fordult, 
melyek népünk történetét a leginkább meg-
határozták azok alatt a „vérzivataros száza-
dok” alatt.

A szerzõ Szeged és környékének kato-
licizmusát kutatja munkájában. Adalékokat 
gyûjt, kiegészít és rávilágít. Elénk tárja azokat 
az eseményeket, amelyek talán a legfonto-
sabbak lehetnek egy város történetében. A 
legfontosabbak lehetnek, hiszen mi lehet 
fontosabb annál, mint Isten és az ember 

T é K a

kapcsolata, a jóra törekvés története és ennek 
egy magasabb rendû szervezett és egyetemes 
formája: a katolicizmus.

Város, egyház, társadalom. Õsi értékek, 
melyek egységének története mutat példát 
az utókornak. A jó példa ismeretéhez, pedig 
Miklós Péter elsõ könyve ad segítséget.

A szerzõ katolikus teológiát és tör-


