
A zsúpfedél készítéséről

Jósvafői Helytörténeti Füzetek 9

Idősebbek elbeszéléseiben ma is gyakran szerepel a „szalmás házM fogalma 
(lásd Farkas Andrásné -  Bözsi Néni visszaemlékezése ebben a füzetben). 
Idézzük fel ennek a tetőfedési mádnak a lényegét Selmeczi Kovács Attila: „A 
zsúpfedés készítése a keleti palócoknál” című cikke alapján 
[ETHNOGRAPHIA, Budapest, LXXIX, évf, 1968., p = 548  ̂559].

A keleti palócok legfontosabb tetőfedési anyaga a századfordulóig és azt 
követően néhány évtizedig a rozsszalma, a zsúf volt. A zsúpszalmát kis 
kévékben, csomózva kötötték fel a tetőre.

A felkötözésre kerülő szalma épségére az aratástól kezdve ügyeltek. Az 
egyenesen álló, hosszúra vágott rozst külön kévékbe kötötték. A kévéket 
elkülönítve tárolták a csűrben. A csűr szürüjén óvatosan csépelték ki, hogy a 
szára ne töljön meg, A kicsépelt gabona szalmáját ismét gondosan kévébe 
kötötték, amit zsúfkívének neveztek.

Ősszel és télen, amikor jóban ráértek, végezték a bábuzást: a fedéshez 
szükséges szalmacsomók elkészítését. Ezeknek a tetőfedésre szolgáló kis 
kévéknek a neve igen változatos ezen a vidéken: zsúf bábu, babkat mát ring.

A felkötözésre kerülő szalmacsomónak három változatát ismerték és 
alkalmazták: a fejes-, sima- és pendetbábut ill. motringot. A fejes matringnak 
Gömörszölősön búbos, a simabábunak Mikófalván lapos, Urajon bábamatring, 
a harmadik fajtának: a pendelyfes) bábunak Párádon a cifra, Aggteleken, 
Jósvafön szoknyása neve.

A szalmacsomó, a bábu vagy matríng hossza 60-65 cm, vastagsága kb. 10 cm 
volt. Egy bábu mennyisége egy összmarék, vagy két-három félmarék szalmából 
tevődött ki.

A fejesbábut úgy készítették, hogy a kévéből elvett maréknyi szalmát a hónuk 
alá véve kalásza alatt egy arasznyira vagy egy sukkra megcsavarták* és a fejét 
visszahajtották a szárához. Magából a szalmakévéből elvett néhány szálból 
sodort vékony szalmakötéllel a visszahajtott fejet áttekerték* végét a kötés alá 
dugták. Ilyen módon kapott fejet a bábu, amiről a nevét is kapta. Használták a 
fejesbábut magában, de gyakoribb volt a páros* kettős. Két fejesbábut 
egymáshoz fogtak* az egyikéből szálakat húztak ki, fél kézzel kötélnek 
megsodorva átcsavarták a megkötött fejek alatt* végét a másik kötésébe dugták. 
Utána a két kévét ellentétes irányban átfordították és megnyomkodták. A kőtél a 
kéve közé szorulva erősen tartotta azokat,
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A simabábut, melynek előállítása a legegyszerűbb, hozzá a legkevesebb anyag 
kell, de tartóssága a legrövidebb, a tövéhez közel kötötték meg.

A pendelbábut a kalásza alatt kötötték meg szalmakötéllel. Általában párosán 
használták,

A felkötésre kerülő zsúpkévék változatai: a) fejcbábu, b) simabábu, c)
pendelybábu

A felkötésre kerülő zsúpkévék méretének megfelelő távolságban helyezkedtek el 
a tető szarufáira szögeit tartólécek.: 35-40 crn-re egymástól, A tetőre egy ember 
kötözte a bábukat. Egy ember állandóan adogatta fel az előre elkészített kévéket, 
bábúkat (rendszerint egy asszony, vagy egy-két ügyesebb gyerek látta el azt a 
munkát).

A zsúp felkötését alul kezdték meg az eresznél. Az első sort a kalásza alatt 
kötött pendelbábuból rakták fel. A bábu kalásza felfelé volt, hosszú szára lefelé 
lógott, a tusa a csurgóba esett. Az alul elhelyezkedő kévék szára erősebb volt, 
nehezebben kezdte ki a szél. A második sortól kezdve simabábuból rakták a 
fedelet. Ennek a kalászos része esett lefelé, ez látszott ki a sorok alól

A zsúpkévék felkötésének sorrendje: a) pendelybábu, b) simabábuk
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A zsúpozó ember a lécek közé állt, magasabbra haladva a lécre vagy a 
tetőgerincre ült. Mindig jobb kézről kezdte a kötözést és farral haladt előre. 
Amikor magasabban volt, egyszerre 6-7 kévét is felszedett magához, hogy ne 
kelljen sokat hajlongania, A bábut átkötött részénél fogva helyezte a lécre, és bal 
kezével hozzá szorította. Jobb kezével a kettős bábu egyikéből szálakat húzott ki 
a kéve kötéséig, csukott marokba fogva ujjai mozgatásával kötelet sodort belőle. 
A kötelet a léc alatt felülről lefelé áthúzta, majd elölről felhajtva a másik kéve 
kötésébe fűzte és meghúzta. A szalmakötél hurokszerüen tartotta a zsúpkévét. 
Ha erősebb fedelet akartak készíteni, akkor minden egyes bábut külön lekötöttek 
a léchez a belőlük kivett szálakból sodrott kötéllel, amelyek végeit egymás 
kötésébe dugták. Ezáltal a kettősbábukat egymáshoz is kötötték.

Simazsúp felkötése a tartólécre Páros fejesmatringok lekötése

Az egymás fölötti sorokba kerülő sima bábuk kalászos részükkel takarták az 
alattuk lévők kötésen aluli részét. Törekedtek arra is, hogy minél simább legyen 
a fedél Ezért tenyérrel, lapos fával vagy mos ósúlyokkal megveregették a 
bábukat kötözés közben.

Az egyszerű simazsúp élettartama 15-20 év volt., amit 2-3 évente javítani 
kellett.

A szélek és a legfelső sorok elkészítése után lepezdervázták a tetőt. Mindkét 
oldalon a tetőgerinc közelében volt az utolsó léc, amelyre felkötött sima bábuk 
vége egymáshoz ért, * Ezt kézzel lenyomkodták a gerincre, azután vizes 
kenderrostot pezdervát, pozdernyát teregettek el rajta. A kenderrost sűrűn 
elterítve nem engedte át a vizet. Néha homokkal is meghintették e célból A 
kenderrostra a gerinc fölött hosszában lefoglalólecet vagy csatlólecet 
helyeztek, A rudat dróttal lekötötték a tetőgerinchez vagy a felső tartó lé cekliez. 
Borsodban általánosan elterjedt volt az ekelő használata. Somfaszöggel átütött, 
kb. fél- és egy méter hosszú, felső harmadukon egymást keresztező fákat 
helyeztek el fél- vagy egy méterre egymástól a tetőgerincre.
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A zsúp felkötése egy hétig, vagy 8-10 napig tartott egy átlagos méretű tetőn. A 
tető fedését a munkához jól értő parasztemberek végezték. Általában minden 
gazda értett egykor ehhez a munkához, mert a fedelet állandóan javítani kellett,

A teljes tetőfedéshez azonban zsúf ózó embert hívtak, aki mesterségét őseitől 
örökölte. Egy-egy ügyes zsúpozó a környező helységekbe is eljárt tetőt fedni.

A tetőfedésért a századfordulón terményben (búzában), később pénzben fizettek. 
A fizetség a napszámbérhez igazodott. A harmincas években egy jó zsúf ózó 
2,20- 2,30 pengőt kapott egy napra. Gyakran a napszámbér helyett a gazda 
munkával viszonozta a tetőfedést.

A századforduló után a hagyományos, kézi erővel történő szemnyérést a 
rohamosan terjedő cséplőgépek váltották fel. A cséplőgépekből kikerülő 
rozs szalma azonban nem volt alkalmas a tetőfedésre. Egyre kevesebben 
vállalkoztak arra, hogy továbbra is kézzel csépeljék a rozsot. Ennek 
következtében jelentősen megfogyatkozott a zsúpfedelek száma. Előbb-utóbb a 
gazdasági melléképületeken is cserép váltotta fel az egykor nélkülözhetetlen 
zsúpszalmát.

A zsúpfedelek rendkívül tűzveszélyesek voltak. Különösen nyáron, a kiszáradt 
tetők pillanatok alatt lángot kaptak, a tűz gyorsan terjedt, különösen szeles 
időben. Ez a kémények helytelen kialakításától vagy szándékos gyújtogatástól 
egyaránt bekövetkezhetett.

Kéfliényfejűk
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