Szuszek keszites

az Udvarhely megyei VarsagoD es
SiklodoD.

A szuszek keszites egy kihaloielben levo mesterseg, mellyel rna
mar csak keyes Ialuban talalkozunk s a jelek szerint ott sem sokaig.
Szuszekot altalaban olyan falvakban szoktak kesziteni, ahol kozelben "oreg bukklaerdo"
is van. llyen lalvak Udvarhely megyeben ~
Paliahsa. Oroszhegy, Firtoeixiralia. Regebben ez a harem Ialu latta el
szuszekkal az egesz videket. Magam azonban itt mar egyetlen mestert sem talaltarn. Ma mar csak a tavolabbi Siklodon es Varsagon el
nehany ember, aki erti a szuszek keszites nehez mesterseget,
A varsagi es a siklodi szuszek keszites lenyegeben
nem
kulonbozik egymastol csupan
az alkatreszek elnevezesei rnasok a ket laluban.
A keszites modia. A bukkfa torzsenek vastagabb reszebol
kb. egy meter hosszusagu tonkat h'ireszelnek Ie harcsahfreszszel a szuszek mereteinek megIeleloen : ezeket a tonkoket ek
es nagyfejsze
segilsegevel hasdbokra hasitiak lei. Egy io fa'1. abra, VarSagiV:~~z:k.
- Truhe aus
torzs 28 hasabot, illet6leg deckdt is kiad. Ezekbol a hasabokb61 bdrdolo- vagy farago-fejszevel
deckdkat faragnak. Siklodon a hasabok kesziteset szddoldsnak
nevezik, a Ielhasitott darabokat, illetolez
hasdbokat esefereknek mondiak : ezeket g(igdba rakva egynehany napig szaradni hagyjak. A hasabok meglaragasahoz
Ielnyers allapotban
kezdenek hozza, mert ha nyersen laragiak, akkor konnyen meggorbul,
ha pedig egeszen megszarad, annyira megerosodik, hogy nem lehet
faragni. Fontos, hogy a fa pontosan szal szerint legyen hasitva,
mert csak igy nem gorbul el.
A hasabokbol
keszulnek az
u. n. oldal vagy odordeszkdk,
melyekbol a szuszek negy oldala epu]
fel. Ezeket olyanlorman iaragiak,
hogy keresztmetszetel
nezve az
egyik szele keskenyebb, a masik
pedig szelesebb
legyen. A szele2. abra. Fancolo v. hornyolo, - Werksebb elit megfdneolJ'dk vagy megzeug, zum Trunhenanfertigen
hornyoljdk, azaz egy keskeny vaverwendet.
[atot (fdneol) vagnak az e celra
.
keszult szerszammal a fdneoloval vagy hornyoloval. Ezt a szerszarnot
a Ialusi kovacs kesziti el a rnester szamara,
Ebbe a fdneba illeszti bele a szuszekkeszito a masik deszka keskenyebb oldelat olyanlorrnan.
mint ahogy a zsindelyt szoktak egymasba ilIeszteni. Maid negy erosebb, labnak kivalasztott
hasabot ha-
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romszog keresztrnetszetu
alakban faragnak ki. Ezeknek ket- ket oldalat
meglancoliak s abba erositik bele az oldaldeszkakat.
A labakat ugy
allltiak be. hogy az a resze, amely a hejja. vagy kerge volt. kivul
essek, a bele pedig belul. Isv a fa ellenallo ereje nagyobb. A leglelso
es legals6 deszkakat egy, vagy ket faszeggel ideiglenesen a Iabakhoz
erositik. A faszegek pontosan ugyanabb6l a Iabo! keszulnek, mert ha
nem, elhesitiak a deszkat, A szuszek hatso otdalan lev6 legfelso deszka
ket nyulvanya kepezi a tengelyt,
arnelyen az egesz ledel forog, il-

34§\\§\§§\\\\\\\§W§\\\\\\\s\\§§S§SC:

letoleg nyilik, A iedelszerkezet ket
3. libra. Az oldaldeszkak keresztszelso osszetarto oldalat Siklodon
metszete. - Querschnitt der Seitenbrelter.
kontyfcinak. Varsagon pedig hevedernek nevezik. Ebbe hrmak egy
lvukat a ledeltengely
szamara, A
iedel teteje lehet teliesen egyenes
vagy domboru, aszerint, hogy hova keszul a szuszek. Ha pl. a kamaraban all, ahol a teteiere is tesznek holmit, akkor lnkabb egyenes,
ha pedig kinn kell allnia a tornacon. vagy az eresz alatt, akkor
domboru a Iedele, hogy a viz leIolyiek rola.
Ha mar a szuszeknak minden resze elkeszult, kovetkezik az 4. libra. Sarokosszeallitas
keresztmetosszerahds.
Eloszor a ket butut szete. - Querschnitt der Eckzusammenfiigung.
vagyis az oldalakat allitjak ossze ;
a ket lab kicolasaba
pontosan es
feszesen beleutik a rovid oldaldeekdkat,
majd a Ioldre teszik es az
els6 es hatso oldalat verik bele az egyik butube. Amikor ezzel elkeszultek, a teteiere verik a masik butui is. Ha a negv oldal igy ossze
van allitva, kirnerik a ieneudecha hosszusagat.
Az ideiglenesen beutott
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faszegek

kikopogtatasa

utan a fe-

nekdeekdkat beleillesztik a legals6
~
-~
deeka
lancolasabe.
Ezt nagyon
meg kell szoritani, ezert a ket-ket
_
_
labra egy-egy isirdngot, vagy Ian5. libra. Kotvfa v. heveder.
- Detail
cot kotnek, melyet egy csaptaioaus der Dachkonstruktion
der Truhe.
deeka segitsegevel szoritanak mindaddig, arnig a kis szegeket ismet
met vissza lehet helyezni a likakba. A fenekdeckdkat ugyanigy rak ak
ossze a ket kontyfd vagy heveder k6ze erositve es a tengelycsapokjba
beleillesztve.
A keszen lev6 szuszekba beleallanak es ugy probaliak ki erosseget.
Aitalaban
ketlele nagysagu
szuszekot
szoktak ezen a videken
kesziteni, gyakoribb a nagyobb meretfi, mely kb. 25-30 veka urtartalmu, a kisebbek pedig 6-7 vekasok, A nagyobb rneretfi szuszekra
kozepen kivu I egy erosfio-koiesi tesznek, a kisebbeknel
ezt az erositest a bels6 valasztoial helyettesiti.
A j61 elkeszitett szuszek szinte legmentesen
zar, usvhosv abba
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Haaz Ferenc

eger vagy mas kartekony all at nem igen tud bejutni. Ezert tarthatnak
benne kenyeret, lisztet, leginkabb azonban kukoricat, buzat vagy mas
gabonalelet. Ruhat nem igen szoktak tartani benne, mint pl. az 6rsegiek vagy a palocok.
, Diszitest nem faragnak a szuszekra. EHelet meg a legregibb darabokon sem talaltam. A csikiaknal is legfonnebb az egyszen1 Ienyoagas minta laragasa ismeretes. Valamikor vesszobol Ionva is keszultek
szuszekok, erre vonatkoz61ag Haremszekbol ismerunk peldakat.
Az elkeszult szuszekokat (negvot darabot) szekerre rakva viszik eladni lalurol-lalura. A siklodiak a kesz
szuszekokat darabokra szedik szet, a
kulonallo reszeket pedig romai szarnmal jegyzik meg es az eladasi helyen allitiak ossze, vagy megrnagyarazzak
a vev6nek
az osszeallitas
modiat, Leginkabb
Merosvasarhelv
6. libra, Erosito kotes a nagy szuszeken, - Befestigungsart bei groses Ludas lele szallitiak el a szuszesen Truhen.
kokat a siklodiak, mig a varsadiak
a megye deli reszet latjak el, az utobbiak azonban vasarokra nem szallitanak.
Udvarhely megye hataran tul, kulonosen S6vdradon es Szovdtdn
(Marostorde megye) ertenek e mesterseghez, A siklodiak Sovaradot rna
is "szuszekd6ngeto
falu"-nak
nevezik, mert ott meg sokan foglalkoznak ezzel a mesterseggel,
A szuszek keszites aparol Iiure szall, Segitsegul .neha beall nemcsak a csalad, de meg a rokonsag is. Mint ahogy a legtobb haziipari
munkat, ugy ezt is, teli id6ben szoktak vegezni, amikor nines mas
Iontosabb elloglaltsaga
a ierlinepnek. Csak egesz kiveteles esetben
keszitenek megrendelesre
mas alkalommal is.
A szuszekot leginkabb gabonaert
szoktak eladni aszerint, hogy
mekkora merehi, atlag kb. 2-4 veka gabona az ara, Penzert ritkan
adiak el. Ilyenkor a kisebbert 150 lejt (5 peng6), a nagyobbert
200300 lejt (7-10 P.) kapnak. Ez nem sok ezert a nehez es kulonleges
munkaert. melyet - mintahogy mondiak - meg az asztalos sem tud
megcsinalni,
A roman uralom alatt azonban szinte teliesen megakadalyozta
a
szuszek kesziteset a Iaanyag megszerzesenek
nehezsege.
A faanyag
nagyon megdragult es fat meg a saiat erdelukbol
is esak hosszas
utaniarassal
tudtak szerezni. A buntetes pedig igen szigoru volt... Ma
leginkabb ugy iutnak lahoz, ha a vihar kidonti s igy arveresen olcsobban mezvasarolhatiak.
Kiilonben meg a kiadast sem fedezi a kereset.
A biikkfa-anyag
hianya miatt ritkabban fenyofdb6l is keszitenek
szuszekot bukkialabakkal,
ez azonban terrneszetesen nem olyan tartos.
mint a biikkfdb6l
keszult, arnely tobb nernzedeket is kiszolgal : esak
a szu tudia elpusztitani.
Ha a szuszek kesziteset megligyeljuk, itt is megallapithatjuk
azt
a neprajzi [elenseget, hogy a regebbi targyi es szellemi hagyomanyok
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bizonyos kozeppontokbol
kisugarozva, a peremvidekre szorulnak, vagy
-egy-egy loldraizilag is elzart, i6leg hegyek koze rejtett laluban maradnak lenn.
ltten is - amint mar ernlitettem, - kulonosen
Palialoa. Orosz-
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7. libra. Szuszek keszftes elteriedese Udvarhely megyeben. der Truhenanfertigung
im Kom. Udvarhelv,

Die Verbreitung

hegy, Firiosoaralia voltak azok a falvak, ahol - mintegy harom evtizeddel ezel6tt - a legtobb szuszekot keszitettek. Ma pedig innen teljesen kiszorult Udvarhely megye leglelreesobb lalvaiba, a megye szekhelyetol (Szekelyudvarhely)
tevolabb Iekvo Sikl6dra es Varsagra.
Haaz Ferenc.
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