
Lelő-hely

A régészeti feltárások napjainkban 
leginkább az építőipari beruhá-
zásokhoz kötődnek, így ritkán 

nyílik lehetőségünk olyan területen feltá-
rást végezni, ahol szakmailag leginkább 
célravezető lenne. Előfordulnak azonban 
szerencsés egybeesések, mikor a beru-
házói és a szakmai érdekek találkoznak 
– ilyen feltárás zajlott tavaly nyáron Sze-
geden, amikor múzeumunk és környéke 
egy nagy projekt keretében megújult. 
Miután a múzeum az egykori szegedi vár 
területén áll, így az itt zajló munkálatokat 
feltárások előzték meg, s ezáltal lehető-
ségünk nyílt a vár területén olyan helyen 
feltárást végezni, ami úgymond „fehér 
foltnak” számított. A várakozásaink nem 
voltak hiábavalók: az egyik szelvényünk-
ben egy török kori tímárműhely részle-
te bontakozott ki. Szegeden az eddigi 
feltárások során nem került elő hasonló 
műhely, sem a török korból, sem más 
időszakból.

 Molnár Csilla – Löff ler Zsuzsanna

Tímárműhely
a szegedi várban

A bőr tisztításának folyamata (Nürnberg 1609)
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Tímárműhely a szegedi várban
De mi is az a tímárműhely és kik is azok a 

tímárok? Az állati nyersbőr vagy más néven pőre 
kikészítésére mindig szükség volt, a tímár pedig 
nem más, mint az ezzel foglalkozó szakember. A 
nyersbőr bomlási folyamatainak megakadályo-
zására és a bőr rugalmasságának megőrzésére 
különböző cserzési eljárásokat használtak (nö-
vényi vagy timsós cserzés). Esetünkben egy 
növényi cserzőanyagokat felhasználó 
műhelyről lesz szó.

A növényi cserzés során a 
bőröket és cserzőanyagot 
adó növényi részeket rend-
szerint vízzel telt kádakba 
helyezték, hogy a különbö-
ző cseranyagok átoldódjanak 
a bőrökbe. A leggyakrabban 
használt növényi cserzőanya-
gok a tölgy, a fenyő és a gesz-
tenye kérge, levele és gyökere. A 
cserzést megelőzően a bőröket be-
áztatták, mésszel vagy hamuval 
szőrtelenítették, majd állati 
ürülékből vagy erjesztett 
magokból származó enzi-
mekkel kezelték. A cserzés 
folyamata hosszadalmas, 
több hónapos eljárás volt a 
modern technológiák meg-
jelenéséig. Ezek a folyamatok 
fa- vagy téglabéléssel rendel-
kező gödrökben történtek. A 
hosszadalmas cserzési eljárás 
miatt a műhelyekben rend-
szerint több egymás mellett 
kialakított gödör is lehetett.

A szegedi vár területén 
előkerült tímárműhely 
egyértelműen növényi 
bőrcserzési technikát 
használt, amire az elő-
került növényi maradványok 
(magvak, kéregdarabok) utalnak. 
Azt, hogy milyen cserzőnövényekkel 
dolgoztak, csak a cserzőgödrökből vett föld-
minták elemzése után tudjuk pontosítani.

A szegedi műhely a török kor teljes ideje alatt 
működött, ezen belül két fázist tudtunk elkülöní-

teni. A török kor elején egyszerű földbe ásott cser-
zőgödröket használtak, majd a török kor második 

felében a gödröket felváltotta egy épített falú cserző-
medence. A feltárási szelvénybe egy több mint 18 

m2 alapterületű, igen nagy méretűnek számító 
medence esett épp bele. A medence szélein 
több hosszanti gerenda beillesztésére szol-

gáló gerendafészket is sikerült megfi gyelni. 
Ezekről a gerendákról lógatták bele a bőröket 

a cserzőlébe, amit a betöltésből előkerült külön-
böző leletek (vaskampók, láncszemek) is alátá-

masztanak. A cserzőmedence mellett egy felszíni 
építmény részlete is kibontakozott. Ennek pontos 

A timsós cserzéssel dolgo-
zó mestereket fehér- vagy 

csávás tímároknak nevezték. A 
timsóhoz konyhasót is adagoltak, 

hogy lassítsák a cserzés folyamatát, 
ugyanis minél lassabb a cserzés, an-

nál lágyabb lesz a bőr. A bőrökön lévő 
csersavat végül lúgos kémhatású anya-

gokkal semlegesítették, majd 
lassan szárították, puhí-

tották, zsíroz-
ták.

A 
v a r g a 

szavunk erede-
tileg a növényi cserzésre 

utal. A varga és a tímár kifejezés kez-
detben fedte egymást, a két fog-

lalkozás csak később vált szét: a 
tímárok a bőr kikészítésével, 

a vargák pedig lábbeli ké-
szítésével foglalkoztak. 

A 
növé-

nyi cseranya-
gok (tanninok) előfor-

dulnak gyökerekben, fakéregben, 
levelekben, virágokban, termések-

ben, de akár a gubacsban is. A nö-
vények számára a kórokozóktól, 

a növényevőktől, valamint az 
UV-sugárzás elleni védeke-

zésben van szerepük.

A feltárt cserzőmedence a hozzá
tartozó felszíni épület falával

Gerendafészkek
a cserzőmedence falában
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funkcióját nem sikerült meghatározni, de Evlia Cse-
lebi török világutazó a 17. században Budán a Tabán 
városrészben – a cserzők negyedében – tímárbolto-
kat említ, ebből következik, hogy az értékesítés is a 
műhelyek területén zajlott. Feltételezzük, hogy ez 
a felszíni épület is egy ilyen „bolt” lehetett.

Elgondolkodtató ugyanakkor az a helyzet, hogy 
egy tímárműhely az egykori vár, s egyúttal a város 
központi területén került elő, ugyanis a bőrcserzés 
folyamata orrfacsaró bűzzel járt. Nem véletlen, 
hogy ezeket a tevékenységeket jellemzően a váro-
sok szélein elhelyezkedő műhelyekben végezték el. 
A szegedi tímárműhely helyzete azonban mégsem 
egyedülálló, ugyanis számos olyan példával rendel-

kezünk szerte a világból, amikor egy-egy 
tímárműhely a városok központi területén 

működött, korszaktól és földrajzi helytől 
függetlenül. Például a középkori Lon-
donban a Fleet Streeten is működött 

tímárműhely, annak ellenére, hogy 
az utca püspökök, apátok és papok 

Tímárműhely a szegedi várban

A marokkói Chouara Bőrgyár cserző- és festőmedencéi

Gerendafészkek a cserzőmedence falában

Buda Tabán város-
részének elnevezése 

a török debbagháne 
szóból ered, ami cser-

zőműhelyt jelent. A műhe-
lyek körül elterülő városrész 

a cserzők negye-
de.
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lakóhelye is volt. Elhelyezésénél valószínű, hogy a víz kö-
zelsége (a Fleet folyó) játszotta a legfontosabb szempon-
tot, ugyanis a bőrcserzés erősen vízigényes folyamat. De 
napjainkból is említhetünk példát. Marokkóban a Chouara 
Bőrgyár gyakorlatilag a város alapítása óta hagyományos 
formában működik a város területén, mely ma már nép-
szerű turisztikai látványosság. A gyárban nem a növényi 
cserzési eljárást alkalmazzák, hanem a bőr puhítását te-
hénvizelet, galambürülék, mész, só és a víz keverékéből 
készült lében végzik. Az itteni bőrfestő kádak a turisták 
kedvelt fotótémái.

A fentiek alapján jól látható, hogy Szeged belvárosának 
kutatása sok érdekességet tartogat még számunkra. A lele-
tanyag részletes feldolgozása, a talajminták elemzése még 
további információkkal járulhat hozzá nem csupán a tímár-
műhely, hanem ezáltal Szeged török korának 
megismeréséhez, ugyanis ebből az idő-
szakból mindössze egyetlen ábrázo-
lás maradt ránk a szegedi várról, 
s így a vár belső épületeiről, az 
itt zajló tevékenységekről igen 
keveset tudunk.

C C C

Tímárműhely a szegedi várban

A bőrök festésére szolgáló medencék a Chouara Bőrgyár területén

A szegedi vár első ábrázolása a török korból (1552)

A 
csáva 

a cserzőlé régi-
es elnevezése, innen 

ered a „benne van a 
csávában” kifeje-

zésünk.
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