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Feledésbe merülő famunkák Jősvafon
(Nadanicsek Imréné sz, Gereguly Piroska tanár)

1, Bevezető

A műveltség kezdetleges fokán az ember - akár állattartó, akár földművelő - a 
gazdálkodásához és háztartásához szükséges eszközeit házanépe segítségével 
sajátmaga készítette, Később az ügyesebb kezű emberekből kialakultak a kézművesek, 
majd hosszabb idő elteltével a mesteremberek, iparosok.

A fa, a bőr, a gyapjú, a szálas növények megmunkálásának tudományához sokan 
értettek. Egyes vidékeken a tudományt - mint képzett iparosok - apáról fiúra örökítették 
át,

A fa megmunkálása egyértelműen a férfmép dolga volt. Nincs nyersanyag, melyet 
többféleképpen és többféle célra tudnának feldolgozni, mint a fát. Oka egyszerű; 
aránylag könnyű vele bánni, és a munkához kezdetleges fokon egy-két szerszám is 
elegendő. A feldolgozott faanyagnak akár mennyiségét, akár minőségét nézzük - ioíeg 
erdő borította területeinken elmondhatjuk, hogy fúró-faragó, barkácsoló nép voltunk 
és vagyunk.

Az erdőt járó parasztember ismerte környezetét: tudta melyik fafajta mire alkalmas: 
épületelem, szerszám, tárolóedény, szekérlőcs.

A faművesség főbb ágazatai:
a/ a faragók (tág értelemben a bognármunkák) 
b/ az esztergályozó 
c/ a kádár (bodnár, pintér) 
d/ az asztalos munkák

Kezdetben a fa kérgéből készítették az ún, kéregedényeket, utána egy darab fából 
faragták az eszközöket (teknő, lapát, kanál, mozsár, különféle tartók), csak később 
tértek át a darabolt fából (hasított, fűrészelt) készült tárgyakra.

A fafeldolgozás specialistái legtöbb vidékünkön többféle famunkához értettek, sokféle 
szerszámot, háztartási eszközt, még bútordarabokat is készítettek. Nem szakosodtak 
mint a céhbeli, majd ipartestületbe tömörült mesterek. De ha szakosodtak is, később
- noha nem a XX. század végén járunk még, - át kellett képezniük magukat. Az oka 
egyszerű volt

- tőlük a közösség többféle famunkában való jártasságot igényelt,
- rá voltak utalva arra, hogy mindenféle famegmunkálást végezzenek, különben 

nem tudtak volna megélni.
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II. A jósvafői famunkák

a/ Az utolsó képviselője

Jósvafő az Aggteleki Nemzeti Park területén fekszik, ma már a világörökség része. 
A falu belterülete: 48 ha 557 m2. Lakosainak száma 380 fa  Korábban ezen a 
területen 590-en laktak A falu külterülete: 215 ha, ennek nagy része erdő.

Ebben a kis faluban született 1925. március 6-án egyszerű paraszti család 
gyermekeként Pogány László. Édesapja a földművelés és állattenyésztés mellett 
ezermesterként szívesen "fabrikált11 saját használatára szekeret, apróbb háztartási 
faeszközöket. Fia érdeklődéssel figyelte a munkákat, maga is szeretett volna hasonlót 
készíteni.

16 éves, amikor rokoni kapcsolat révén megtudja, hogy a Jósvafotől 19 km-re lévő 
Pelsőcön (ma Szlovákia Plesivec) Csunyo Sándor kerékgyártó inast keres.

3 évig (1941. november 1-jétol) tanulta az elméletet Deák János tanítótól, a gyakorlati 
képzést szeretett mesterétől. A mester lakása és műhelye egy épületben volt. Az inasok 
a műhelyben a gyalupadra, földre tett szalmazsákon aludtak, pokróccal takaróztak. A 
műhely - három nagy egysoros ablaküveg lévén - télen elég hideg volt. A tandíj és az 
OTI költségeinek a felét a mester, a másik felét az inas szülei fizették. Később - az inas 
szorgalmas munkáját tapasztalva - a mester az egész költséget átvállalta.

A tanulási idő alatt havonta - az időjárástól függően - egy két alkalommal gyalog járt 
haza Jósvafore, Később használt kerékpárt vett és ezzel tette meg az utat.

A negyvenes évek derekán Jósvafőn még 6-8 famunkákkal foglalkozó tanult mester 
tevékenykedett. (Bak László I, Bak László II, Dely József, Bak János, Bak István, 
Dudás László, Palcsó László, Garan László). Közöttük volt négy kerékgyártó, két 
asztalos, egy ács. Noha mind tanult mesterember volt, emellett családtagjaikkal 
növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkoztak.

A fent említett mesteremberek közül már csak Pogány László él (72 éves).

A tanulóé vek eltelte után Pogány László szülei udvarán, csűrje alatt és a "szinké'-ben 
kezdte el kerékgyártó mesterségét gyakorolni. Később vett magának házat, melynek a 
tehénistállójából alakított ki egy műhelyt.
A műhely alaprajza:

1. gyalupad
2. faesztergagép
3. gyalugép
4. szalagfűrész
5. kocsipálya



A műhelyben lévő faszerszámok nagy részét ő készítette: a fémből készült 
kiegészítőket maga tervezte, de csak kis részét gyártotta házilag. Ez annál is inkább 

fontos volt, mert tanulóévei alatt bal kézfejét teljesen szétroncsolta egy gyutacs, így 
csak jobb keze alkalmas a munkára. Bal kézcsonkja csak rögzítésre képes.

Az eltelt 53 év alatt kisiparosként, később a Szín és Környéke Erdészeti Vállalat 
dolgozójaként (13 évig), jelenleg mint nyugdíjas dolgozgat. A kerékgyártó mesterséget 
-a gazdasági, társadalmi változások miatt- több mint 25 éve abbahagyta, más jellegű 
faipari munkákat kezdett végezni, Elsősorban hordók készítésére kapott 
megrendeléseket.

A 60-70-es években az eladott áru 100 db fölött volt (hordók, virágládák, kisebb 
mezőgazdasági famunkaeszközök), ez azóta évente folyamatosan csökkent. Az elmúlt 
2-3 évben már 28-30 vevőre esett vissza az éves forgalom, A hordót, virágládát 
elsősorban más településen élők vásárolják, Jósvafő környékén a szőlőművelés, 
bortermelés korábban sem volt számottevő, de az utóbbi időben a lakosság 
csökkenésével, elöregedés miatt egyre kevesebb a bortermelő, A hordókat - főleg a 30 
litereseket - az ország más tájaira viszik el, de nem egy Görögországba, Svájcba, 
Németországba is elkerült. Mindez köszönhető annak, hogy a falu idegenforgalma nem 
csökken (évi 500 ezer turista fordul meg itt) és egyre több a Pest és környékéről nyárra 
ide költöző és itt lakást vásárló idegen.

Az idős mester összességében - élete eddigi részében - jövedelmének 60-70%-át faipari 
tevékenysége révén szerezte. A maradék 30-40% növénytermesztésből és 
állattenyésztésből származott. A famunkákért korábban részben terménnyel, részben 
pénzzel fizettek, az utóbbi időben már csak pénzzel

Hajdani mestere rég elhunyt, de annak családjával (78 éves fiával) a mai napig 
folyamatos, baráti kapcsolatot tart fenn,

b/ Bofmármiinkák

A bognárok első sorban szekereket, de más gazdasági, sőt háztartási eszközöket is 
készítettek igény szerint. Alapvető szerszámaik (lexikon alapján): eszterga, gyalupad, 
kerékszék, fejsze, fúró, kalapács, véső, szívókés, fűrész.

Milyen fából dolgoztak a szekér készítésénél?
Az országban általában: Jósvafőn;

- Kerékagy: szil, kőris, bükk, cser - cser, kőris, akác, tölgy
- Talp: szil, kőris, bükk, cser - bükk, cser
- Küllők: akác, kőris, tölgy - akác, kőris
* Lőcs: kőris, akác, szil, éger, juhar, tölgy - kőris, juhar, tölgy
- Saroglya: akác, szil, nyár, kőris -juhar, gyertyán
- Rúd: nyír, nyár, bükk, kőris, szil - nyír, kőris, szil
- Egyéb: akác, kőris - akác, kőris



12
A fa kiválasztása az egyes alkatrészekhez meghatározó művelet volt. Az erdőről a 
szükséges fákat csak télen lehetett kivágni, amikor a "fa alszik", kicsi a nedvkeringése. 
A feldolgozást azonnal meg kellett kezdeni különösen a bükkfánál, mert különben 
"befullött", vagy ahogy itt mondják "rőkönyt kapott", A szekér készítésnél csak több 
éve kivágott, légszáraz fát lehet alkalmazni, A szárítás első mozzanata, hogy a kivágott 
fa kérgét fejszével be vagdosták "cifrázták, megcifráztákM, Száraz helyen így tárolták, 
majd "félkész árunak aprították fel." Fejszével felhasogatták, faragták bárddal vagy 
faragóval. Kialakították a keréktalpnak való anyagot: kb, 60 cm hosszú, 20-30 cm 
széíes lapokat. Ezt "bekalitkázták", vagyis máglyába rakták, a csűrben vagy a 
műhelyben száradt 1*2 évig. A küllők anyaga az 11 ég alatt száradt, a napon ázott-fázott, 
így ödződött", A munkálatokat megkönnyítette, hogy 1940-töl volt a faluban 
szalagfűrész, faeszterga, 1948-tól pedig már Pogány László is rendelkezett ezekkel a 
gépekkel.

A kellő száradást idő után a rönkből faragóval kinagyolták a kerékagyat. Lábbal hajtott 
esztergával kiesztergályózták. Beosztották a küllők helyét: Hátsó kerékhez 12 rész, 
első kerékhez 10 részre, A küllőcsapok helyét kifúrták, füles vésővel ki vésték, majd 
"bevállazták", A küllők készítése: kétnyelü késsel félig gömbölyűre (hogy használat 
közben a sár könnyebben csússzon le róla) alakították. A küllők végét pontosan 
derékszögbe kellett elvágni, hogy könnyebben lehessen beverni. A kerékagyba a 
küllőket 3 kg-os vaskalapáccsal verték. Vigyázni kellett, hogy a küllők egy síkba 
kerüljenek, hogy "ne kalimpáljon később a kerek".

A keréktalp kifüré szeles énéi ügyelni kellett arra, hogy első vagy hátsó kerék lesz-e 
belőle. Az első keréknél kisebb volt a körméret, görbébbre kellett vágni a keréktalpat. 
Ezután kellett "kicirkalmazm" körzővel a kört. Majd el szabdalták a keréktalpakat. 
Megtörtént a küllők helyének beosztása a keréktalpon, kifúrták, és a küllőket 
"lebokázták" vagyis véknyították. Rá verték a keréktalpat. "Fel ékelték": a küllőket kicsit 
behasították, és faéket vertek bele, hogy befeszüljön a küllő a keréktalpba. Oldalról 
meggyalulták, a keréktalpat derékszögben "hálálták", hogy a ráfot majd pontosan rá 
lehessen hűzni, Ezek után következett a keréktalp oldalán a díszítés, Stábgyaluval 
végezték. Minden mesternél más volt a stábgyalu késének mérete, hogy az egyénre 
jellemző munkát így is kiemeljék, érzékeltessék. Bár minden kerékgyártó jó kereket 
készített, de használat közben még a csikorgása^ hangja is más volt valamennyinek. 
Egyéni titkaikat nem szívesen osztották meg a másikkal (egy-egy szerszám méretét, 
alakját). A kerék elkészítése volt a legbonyolultabb, legmunkaigényesebb.

A szekér többi részének; eleje, hátulja^ "filrhéc" (amire a hámfát tették), szekérderék 
lőcs, szekémid elkészítéséhez "már csak fűrész, gy alu, kétnyelű kés, füles véső kellett 
és a méretek tudása, A méreteket - bár a sukkott, colt is ismerték, már centiméterben 
számolták Aki rövid szekeret készíttetett (9 sukk), az 2,85 m-es szekeret használt, aki 
bosszút (13 sukk), az 4,16 m-est. Mindkettőre volt igény (de csak addig, amíg 
gazdálkodtak Jósvafőn az emberek). Közben folyamatosan készítették a 
pótalkatrészeket. Itt főleg sok kerék kellett, mert a hegyi utakon az kopott, tört a 
legjobban. A szekeret a század közepéig nem csak teherszállításra használták, hanem 
személyszállításra is, mivel Jósvafon sosem volt vasútállomás. így a Színi 
vasútállomásig is szekérrel mentek a módosabb emberek, ha Miskolcra akartak utazni.
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A szekér készítéséhez sohasem a megrendelő hozta az anyagot, hanem a mesternél volt 
megfelelően előkészített faanyag és alkatrész is. A lexikon szerint a szekérkészítés 
menete: először kerekek, aztán kocsi oldal, saroglya, lőcs, hámfa, rúd készül. A 
gyakorlatban az a szekér része készült el először, amelyhez rendelkezésre állt a 
legjobban előkészített anyag. Minden elkészített szekér még legalább 2 hónapig 
száradt, és csak ezután vitték a kovácshoz vasaltatni. Szekeret általában nyár elején 
rendeltek illetve készítettek a kerékgyártók Jósvafőn. Ősszel -amíg volt ló a faluban- a 
szánkókat rendelték és készíttették a lovas gazdák. 30 évvel ezelőtt még télen ezzel 
jártak fáért az erdőre, vagy szánkóztak kedvtelésből a hegyek között.

A kerékgyártók az ötvenes években készítettek még a faluban itatóvályút, 
terménytároló ládákat, lekvár-, kásakavaró lapátokat, jármot, létrát, egy és két kerekű 
talicskákat, sajtót (szőlőprést), eke farészeit, az asszonyoknak sikál ót {nyújtófát), ars ót 
(orsót), motólát (motollát).

c/ A kádármunkák

A kádárok elsősorban hordót, kádat dézsát, vödröt, puttonyt, köpülőt, kármentót 
készítenek. Leggyakrabban tölgyfát, éger, akác vagy gesztenyefát használnak fel. 
Jós valón a kádárok csak tölgyfából és akácfából készítették a munkáikat.

A dongák kiszabása rönkfából történt. Fejszével fi egyenlő részre, 'cikkekre" 
hasogatták, kinagyolták: fejszével a kéreg és a "fehér részt” lefaragták.

kcrcg

Csak a tiszta "vőgyi fa" került további feldolgozásra. A keskenyebhik végéhez 
alkalmazkodva alakították ki a hasábokat, 2 évig "kalitkába rakva" szárították. 
Rövidebb és hosszabb darabok száradtak, a rövidebből készült később a fenek, a 
hosszabból a donga.

A szárítás után a végleges donga kialakítása történt. A dongákat kézi gyaluval 
"meghátalták", a belső oldalát faragóval kifaragták, kétnyel ű vonókéssel 
11 utánapucolták" (simították), Jelenleg már szalagfűrész és gyalugép végzi ezeket a 
munkákat.
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A donga vastagsága: 15-30 mm.
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Nagyobb hordóknál 15 mm helyett 20 mm volt a belső vastagság. A dongák méretét 
meghatározta az is, hogy jósvafői (keményebb fából) vagy hozott fából készítették a 
hordót.

Mas vidékről hoz
42

ottanyagbóKmm)
35

Jósvaíoi fából k<
40

ízűiteknél (mm)
35nr

48 40
TV
44

i/
38

54
60

45
50

48
52

42
45

66 55 60 52
72 60 64 56

CQ/ö
84

ÖJ
70

Üö
72

jy
63

90 75
un

76
OA

66
7Ay o

Más vidékről hoz
102

ÖU■'..HjHuHuv »■ T+-++ -h. -m m jr ■•+ +-♦*+ ++*-* +ott anyagbóKmml
85
aa

ÖU
Jósvafői fából kt

84
o  A

/1/
Szőtteknél (mm)
73

108 90 88
92
m

77
80
84

100 87
..........................................................................................

104 91

Gyaluval kialakították a dongák végleges szélességét, majd "modlába" vagy sablonba 
rakták bele: ideiglenes vasabroncsba, gondosan összepászítva helyezték egymás mellé.

Ezután vaskosárba tüzet raktak, a hordó közepére tették. Először a hordó szélesebbik 
(összehúzatlan része) került lentre, utána fordítva. A tüzelés célja: a melegtől 
"engedelmesebbé vált" a fa. Tüzelés közben kívülről kevesebb, belülről több vízzel 
locsolták a dongákat, hogy jobban puhuljon a fa,

A húzatóval a nyitottabb részét összehúzták, rá ideiglenes abroncsot húztak. Az alsó, 
felső részt körb egyalulták, elegyenesítették /lásd: melléklet/,
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A dongák végébe ontra vágóval "nútot" vágtak, kb. a donga végétöl 4 cm-re. Az 
ontravágó is házilag készült, így néz ki:

250

Az ontravágót a dongákon alul, felül körbehúzták, a két-két mélyedés közti rést vékony 
vésővel kiszedték. Jelenleg már az ontra vágás is géppel történik.

Amikor elkészült a két nút> rákerült a végleges abroncs a dongákra. Valamennyi 
hordókészítéssel foglalkozó lexikon, könyv említi, hogy a dongák közé gyékényt vagy 
pintérkákát tesznek. Jósvafon egyetlen donga közé se kerül semmilyen tömítő anyag, 
mégis kiválóan illeszkednek a dongák, sehol nem eresztenek. Bár mindenféle méretet 
leírhattam, a kérdésekre választ kaptam, de erre -őrizve a szakmai titkokat- igazán 
elfogadható magyarázatot nem találtam (a fenek készítésénél sem használnak idegen 
anyagot tömítésre).

Megtudtam viszont, hogy 50 évvel ezelőtt a vas ab roncs helyett itt is alkalmaztak még 
11 faabroncsot". Mogyorófából "pálítva" készítették a faabroncsot: vagyis tűzön

r

megforrósították a 30 mm vastag mogyorófát. így a fa engedelmessé vált, de olyan 
meleg lett, hogy csak rongyba csavart kézzel lehetett megfogni. Egy másik edényen 
meghajlították, 2 darabot -drótból készített szöggel- összeszögeltek, ráhúzták a hordóra 
vagy kádra, ütögették, rápászították, Jelenleg 30x3-as és 40x3-s (mm) vasabroncsot 
használnak. A hordóabroncs-szegecs átmérője 3-12 mm-ig, hosszúsága 6-16 mm-ig 
terjed,

A fenek készítése:

A fenek szélességéhez mérten válogatják össze a darabokat. A kb. 2,5-3 cm vastagságú 
darabokat legyalulják, ropán vagy eresztőgyaluval egysíkúra dolgozzák. Az egyes 
darabokat kéthegyü szöggel összeállítják. Az ontrának a kerületét elosztják hat egyenlő
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részre, ezt körözik rá a fenekre. Az ontra vastagságához képest strajmodlival 
körbehúzzák a feneket. Ezzel jelzik az ontra vastagságát A jelzés mentén faragóval 
majd kézi gyaluval finomítva kialakítják a megfelelő vastagságú nútot. A fenek belső 
részén a szélétől ez kb, 4-5 cm-rol indul. A strajmodli rajza:

1 2 .  vasszög
3., 4. csúsztatható léc 2 ék segítségével

A kész feneket beillesztik a dongák közé, olyan arányban, hogy a deszkák összetétele a 
szádlóval legyen párhuzamos. A szádló az egyik szélesebb dongán (amelyet az 
előkészítés során vastagabbra is hagytak) van kifúrva. Ez tulajdonképpen a fadugó 
helye. Lehet még a fenekrészbe -a szádlóval párhuzamosan- csapot is belefúmi (a 
megrendelő kívánságára).
Az űrtartalom kialakításánál cm a használt mértékegység. Pl. egy 200 literes hordónak 
a dongái kiterítve: 238 cm hosszú, 70 cm széles. Hitelesítés egyetlen hordó elkészítése 
után sem történt, mivel 6 km-en belül nem volt hitelesítő. A jogszabályok szerint 6 ktn- 
töl távolabb lakó hitelesítőt nem volt kötelező hívni. A hordó űrtartalmának eltérése 
általában kb. plusz-mínusz 1,5 l.

A hordó fenekére az utóbbi időbe vers is kerül:

"Gyere barát koccintsunk 
Bor van hát ne busuljunk"

"Az igazi jóbor néha 
Szívünket meg vigasztalja 
Kicsi hordó jó bor benne 
nelegyünk elkeseredve11

11Busuljon az ki nem koccint 
Ki a lányra rá nem kacsint’1

"Igyunk kedves jó barátom 
Én a borom szívből adom 
Szeretet legyen örökké 
Szőlő legyen mindörökké"

"Kacsintgatnék öreg vagyok



így hát én csak iszogatok"

A hordóra a betűk rávésése a fejfaíráshoz hasonlóan történik.
A virágládák oldalára szintén vers kerül. Van ahol a virág beszél a gazdájához:

"Olyan vagyok mint az árva 
Könnyhullatás ember arcán. 
A virágot öntözni kell 
Szerettinket ölelni kell."

"Nelegyen sej szomorúság 
ha a szárazföld kiszáradva 
Öntözz meg szép tiszta vízzel 
Illatozzak tiszta szívvel"

17

Ez a tulajdonosnak szól: 

"Virágos legyen életed." " Nem én lettem hűtlen hozzád 
Te csaltál meg engem"

"Olyan vagyok mint az árnyék 
ha rám halgatnál érted élnék"

"Elvira vagy gyönyörűség 
Legyen köztünk örök hűség/'

Korábban, de az utóbbi időben is készült -megrendelésre- dézsa, amelyben a 
vendéglősök a húst pácolják„ Valamikor többszázliteres kádat is készítettek termény 
tárolására, mivel ezt az egér nem tudta kirágni, alkalmasabb volt mint a kenderből szőtt 
zsák. Bár szerényebb számban, de kármentő is készül.

Méretei:

A pincében a hordó kimosásakor, seprő (a bor alja) kiöntésekor használják. A rigmus 
itt sem maradt el:

"Kedves gazdám én hű leszek 
Ha mindennap teleleszek."

Amikor még gazdálkodtak Jósvafon, sok búzamérő véka is készült. Űrtartalma 
általában 30 liter volt. Ma már csak a tájházban tekinthető meg 1-1 példány* Szintén 
korábban -a szőlővel foglalkozó emberek- "lehot" rendeltek a kádártól
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Egy rocska (vödör) must fért bele egyszerre.

Az erdészet korábban kerekes- és gémeskutakhoz egyaránt sok faroeskát (favödröt) is 
készíttetett, mivel ez taitósabb volt a fém vödörnél. Csak a füle volt vas, a 20 literes 
"rocska" fából készült.

Az asszonyoknak csináltak kanalast, sótartót szén vonót, kenyérsütö lapátot Rendelés 
lett volna bőven gyúrótáblára is, de "görcsnélküli11 jó fenyőfa híján ezt nem tudtak 
készíteni. Az itt használt szövőszékek többsége a színi Jóna család keze munkáját 
dicséri. Igaz még 1945 után is készült szátyva (szövőszék), bőcsű (bölcső) Jósvafön is, 
de ezt ezermester készítette. A lakásokban a sámli (kisszék), hokedli, karszék, lóca, 
asztal ágy, telázsi (két végén cifrított álló polc) mind a famunkát végző mesteremberek 
vagy ezermesterek keze munkáját őrzik, bármi volt is az alapvető mesterségük (ács, 
bognár, asztalos, kádár vagy éppen kőműves).

di A feifakészités

Protestáns temetőink sírjele a fej fa, A fej fának 3 fajtáj a van: fatönkös, oszlop os, táblás. 
Jósvafön az oszlopos rovásos csoportba tartozókat készítik. A láb, törzs, fej rész 
hangsúlyozottan nem különül el, megtartja téglalapalakú hasábszerü zártságát. Az 
előlapon -a fej részen- síkdíszítés található, a törzs részen kevés térbeli díszítés látható. 
A fej* és törzsrészek aránya általában 1:2 vagy 1:3. A törzset változó számú és 
szélességű vízszintes rovások tagolják.

A fej fa készítéséhez mindenki tudta, hogy tölgyfa keil. A fa beszerzése kb, 1950-ig 
saját erdőből vagy közbirtokból történt. Ebben az időben még a koporsót is itt 
készítették (Bak János, Dudás László asztalosok).

A beszállított fatörzsbői "kétkezi fűrésszel” levágták a megfelelő méretű rönköt: a 
fej fának valamint a "gadnár fának1' valót. A csűrben vagy a szabad ég alatt faragóbakra 
fektették a nyers rönköt. Forgatták, nézegették, hogyan lenne leggazdaságosabb a 
faragás. "Megtalpalták" vagyis az alsó részéből levágtak egy kis darabot hogy jobban 
ráfeküdjön a bakra. Lekérgezték, majd festékbe vagy kormos vízbe mártott 
csapózsinórral a felső részén 2 helyen "megcsapták a fát".

Colstokkal megmérték a szélességeket. A rönköt két végén ácskapoccsal a bakhoz 
rögzítették. A vonal mentén kb, 20 centiméterenként fejszével befaragták vagy 
ki lékelték, hogy a szükséges formára könnyebb legyen lehasogatni a fát. Ezután 
bárddal finomították a faragást. Ezeket a munkákat 2 ember egymással szemben állva 
végezte. Kb. 40 cm-es nagy ózó gyaluval (ezt a munkát is két ember végezte) mind a 4 
oldalt simára gyalulták, majd kisebb (kb. 20 cm-es) dupla gyaluval citlingelték 
(finomították). A faragás helyett kb. 1950-től szalagfűrésszel végzik ezt a nehéz 
munkát.
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A díszítés munkája következik. Az oszlop tetejét levágják srégre. Bemérik a lfh elkelek" 
helyét, átfúrják. Ekkor tulajdonképpen a díszítés méreteit készítik elő. A domborulati 
részt a zimz vagy falc gyaluval kialakítják.
A betűk nagysága a szöveg terjedelmétől fíigg. A sorok beosztása ennek függvénye, 
illetve behatárolja még a fej fa szélessége (20-30 cm-ig terjed). A betűket régi 3 élű 
reszelőböl kialakított "vaspennával" formálják ki. A régi re szel öt másik reszelő vei 
"szakát" alakúra kireszelik, mert ezzel jobban lehet fordulni a betűk kialakításánál 
/lásd; melléklet/.

A felírat tartalmazza az elhunyt nevét, születését vagy halálának évét, életkorát. 
Jellegzetes kezdés: Itt nyugszik.,, , befejezés: Béke legyen porai fölött, A felírat szól 
egyes szám l., 2. vagy 3. személyben egyaránt, A váratlanul elhunytak fejfájára 
hosszabb szöveg kerül,

A temetökert az egyház birtokában van, a falutól nyugati irányban, hegyoldalon 
található. Régebben a gyerekek fejfájának tetejét tulipán alakúra faragták. A fej fa 
vastagsága kb. 1/4-e volt a felnőttekének. A feleség a férj jobb oldalán fekszik (más 
vidéken többnyire bal oldalon). Valamennyi sírban a halott feje nyugatra, lába keletre 
van, így arceal kelet felé fordul.

Amikor a "fejfa színe megszikkad", a konzerválás érdekében az idősebbekét feketére, a 
fiatalabbakét szürkére festik a hozzátartozók. A fej fa földbe került részét (más vidéktől 
eltérően) semmivel nem tartósítják.

A fejfa készítésével egy időben készül a gadnárdeszka és 6 db láb. (kb. 60-70 cm 
hosszú), A sír két oldalán az aljába kerül a 3-3 láb, erre keresztbe a 3 gadnárfa, 
hosszába rá a gadnárdeszkák, így védik (nem vásárolt paplannal) a koporsót a rázúduló 
agyagos földtől, apró kövektől. A gadnárdeszkára zúduló kemény agyag hangja 
megrázó, egyedülálló, csak erre a temetkezési szokásra emlékeztető.

A ravatalozó felépülése előtt (1989) a fej fával, gadnárdeszkákkal egy időben elkészült a 
3 db lábfa is. Ezen vitték ki a halottat a portától a sírig, majd az elhantolásnál a lábfát
- a halott lábánál - a sírba állították.

A fejfára fénykép ritkán kerül Az alkalomhoz illő szöveget korábban a fejfát faragó 
mester vagy ezermester találta ki, ma már egyre több a "hozott anyagból" készült 
felírás (más községben látott, gyászjelentésben olvasott szöveg). Néhány, korábban 
füzetbe lejegyzett, saját elgondolás alapján leírt sírvers álljon itt, amely a régebbi 
fej fákon olvasható:

"A földön élő kedveseim 
Mind, mind összes szeretteim
H

így hát belenyugodjatok 
Közületek eltávozok,"

"Isten nyugtasson a földben tégedet "Áldott volt a te jóságod

"A szörnyűség sokáig megmarad 
De a szép élet hamar elszalad,"
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Mi tiszta szívből szerettünk tégedet." A porod is legyen áldott."
"Itt a sírban már nyugalom 
Az élők között csak fájdalom.11

"Állj meg vándor, néz e fára 
Kit fed itt eí a sír szája.
..... volt a nevem,......évet éltem/’

"Csendes a temető 
Csendesen állj meg itt 
Mert a mi jó anyánk/apánk 
Örökre alszik itt.”

"Te elmentél, nyugszol csendesen 
Én élek emlékezni rád 
Lehunytad örökre két szemed 
Nekem lett sötét a világ,"

iiHirtelen jött a halál 
Búcsú nélkül mentél el 
Pihenj szép csendesen 
Mi nem feledünk el."

IIL Egyéb famunkák, befejezés

A kerítéseket 60*70 évvel ezelőtt paticsból készítették, Az erdőben a fiatal 
ritkították a fákat, bokrokat, 2-3 cm vastagságú kb. 150 cin hosszúságú husángokat 
vágtak. 12-15 cm átmérőjű oszlopokat (hossza 200-250 cm) ástak be 50 cm mélységbe 
a földbe. Ezekre rászögeltek 3 sor lecet, majd közé függőlegesen befonták sűrűn a 
páti csőt vagy suhángot.

A vesszokerítésnél a 6-7 cm vastagságú karókat 60-70 cm távolságban verték be a 
földbe. Szál ve ssző vei minden sort egymással ellentétesen, vízszintes irányban fontak 
be a karók közé.

A fenti 2 kerítéstipust a léckerítés váltotta fel. A leceket hegyes vagy gömbölyített 
felső résszel készítetté*, Az oszlopokra vízszintesen "rigelyt" szögeitek, erre kerültek a 
lecek, Később a léckerítés alá köalapot is készítettek.

A vékonyabb fűzfa, mogyoró, hars vesszőből -főleg a cigányok- kosarakat, tyúkültető, 
tyúkborító kast készítettek.

Puha fából (fenyő) készült a méhkaptár, Néhány család régebben méhészkedett, ehhez 
a kaptár mellé mézpergetőt is készítettek. Kád alakú kb. 70 cm magas volt, és a felső 
átmérője is 70 cm. Jelenleg csak 1 fő méhészkedik a faluban és perget évente 
rendszeresen mézet.
Valamikor sokan voltak a fa, a famunkák ismerői. Nagy szükség volt rájuk. A 
társadalmi, gazdasági átalakulások miatt munkájuk iránt az igény csökkent, megszűnt, 
Az öreg mesterek lassan kihaltak, utódok nincsenek.

Pedig a fafaragó mesterek dicséretét zengte már évszázadokkal ezelőtt is az ismeretlen 
szerző:
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"Úgy megrótta fáját bizony megcsodáltuk."

Egyre kevesebb mester munkáját csodálhatjuk, vagy ha igen, akkor már csak 
tájházakban, múzeumokban. Jósvafőn is a tájház és a benne lévő eszközök őrzik ügyes 
kezük munkáját* nevük pedig hamarosan a hálátlan felejtés szemfödele alá kerül

Felhasznált irodalom:

1 * Magyar néprajz HL 
Kézművesség, Fafeldolgozás

2. A magyarság tárgyi néprajza I.
A fa megmunkálása, A ház építőanyaga és építése

3. A magyarság tárgyi néprajza III,
Fafaragás, Temetés

4. Kunt Ernő: Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban

5. Bogdán István: Régi magyar mesterségek

6. Adatszolgáltatók: Földhivatal Edelény, Polgármesteri Hivatal Jósvafő, Pogány 
László kerékgyártó Jósvafő (szül.: 1925.március 6.); Gereguly Ferenc "ezermester" 
Jósvafő (szül.: 1919.április 9.)


