
 
Borotvatok, címeres dísszel 

 
 
 „Éles, mint a beretva!” hangzott fel a szólás Székesfehérváron és környékén, egykor 
gyakrabban, aztán napjainkhoz közeledve egyre ritkábban. A beretva, azaz borotva 
olyan acélkést jelent, amilyet az 1950-60-as évekig majdnem minden férfiember 
használt, azóta viszont inkább csak a fodrászok. Ez a becsukható acélkés általában 
keskeny, homorú, igen éles pengével rendelkezett. Angol változatának pengéje 
vékony lemezből készült, és a fok helyére két erős acélszalagot erősítettek. 
 
A félelmetesen éles pengéjű borotvát óvni kellett egyrészt, hogy ne kerüljön 
gyerekember kezébe, aki önmagát vagy mást megvághatott vele, egy pillanat alatt 
súlyos sebet okozva. Másrészt óvták az eszközt azért is, hogy könnyen sérülő éle 
nehogy kicsorbuljon, mert utána sokkal nehezebbé, kínosabbá vált a vele való 
borotválkozás. A védelem, az elzárás, sőt szinte elrejtés céljából az ügyes kezű fúró-
faragó emberekkel fából beretvatokot, beretvatartót készíttettek. 
 
Nagy számban maradtak fenn borotvatokok egyszerű, díszítetlen vagy éppen szépen 
cifrázott, díszített formában. A legmívesebb darabokat múzeumok őrzik, így a Szent 
István Király Múzeumban is található jó néhány. Az egykori alkotók között 
pásztorembert, mesterembert, falusi, sőt városi földművest, fafaragáshoz jól értő 
vagy azt kedvelő személyt egyaránt lehetett találni. 
 
A borotvatartó legrégibb formája már a Krisztus előtti első évezredből ismeretes. A 
néprajzi szempontból érdekes korai darabok Magyarországon a XVIII. század 
közepéről maradtak fenn. Zömük azonban XIX. századi. 
 
Formájukat tekintve néhány csoportra oszthatók. A legegyszerűbbek, egyben 
legrégebbek a hosszanti irányban kihúzható fedelűek, melyek olyanok, mint a 
hajdani iskolai tolltartók. Megyénkben és szerte a Dunántúlon gyakoriak voltak a 
félrefordítható fedelűek. Ezek közt lehetett találni olyat, melynek a fedele egy részből, 
de olyat is, amelyik két, esetleg még több részből állt. Alakjuk lehetett hasáb, de 
olyannal is lehet találkozni, melynek egyik vagy mindkét vége lekerekített. Az 
Alföldön könyv (zsoltár, biblia) formájú, egy vagy két kihúzható lappal ellátott 
tárgyakat is készítettek, melybe a szappant, a pamacsot (ecsetet), a bajuszpedrőt is 
el lehetett rakni. A borotvatokok zöme azonban csak a borotva elhelyezésére 
szolgált, igaz némelyiket úgy készítették, hogy kettő is elférjen benne. 
 
Különösen a félrefordítható fedelű borotvatartóknál alkalmaztak olyan megoldást, 
mely az eszköz felnyitását nehezítette, az illetéktelen, főleg a gyerek számára 
lehetetlenné tette. A nyitás fortélyát ismerni kellett, mert többféle elmés megoldást 
találtak ki. Ez rendszerint meghatározott, egymást követő mozdulatsort, valamelyik 
apró vagy rejtett elem bizonyos irányú elmozdítását jelentette, ami után feltárult a 
tartóeszköz. 
Készítője vagy gazdája igen büszke volt, ha a kíváncsiskodó nem jött rá, vagy csak 
hosszabb idő után találta ki a nyitás trükkjét. 
 
A borotvatokok a megbecsült eszközök közé tartoztak, ezért gyakran díszítették 
azokat. A legrégebbi darabok geometrikus mintájúak: ékrovással, véséssel, 
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rozettákkal, forgó kerekekkel, fűrészfogakkal cifrázták azokat. A magyar 
díszítőművészet leggyakrabban azonban virágokat ábrázolt. Ennek megfelelően 
karcolással, véséssel, spanyolviasz felhasználásával különféle virágokkal borították a 
borotvatokok fedőlapját, esetleg az oldalát is. A gazdag, míves, szinte az egész 
felületet beborító díszítés a jellemző számos darabra. A virágtövek, virágcsokrok 
indázó növények mellett esetenként feltűnt a madár, a galamb is. Alakos ábrázolás 
szintén előfordult: pásztorok, betyárok jelentek meg cifraszűrben, bő gatyában, 
csizmásan, fejükön kalappal, kezükben jellegzetes eszközzel. A betyárok fokossal, 
puskával, pisztollyal, a pásztorok kampós bottal vagy baltával. Némelyikük hosszú 
szárú pipát tartott a kezében. Ábrázoltak vadászt is kutyájával együtt. Esetenként 
lehetett találkozni vallásos vagy hazafias jelképekkel a díszítmények között. Számos 
darabot datáltak, évszámmal láttak el, sőt felirattal is. 
 
A képünkön bemutatásra kerülő – egyébként ismeretlen helyről származó – tárgy is 
ebbe a kategóriába tartozik. A szabálytalan alakú borotvatartó faszeggel rögzített 
fedele csak úgy távolítható el, ha előbb egy rejtett, alsó fedélrészt fordítunk félre, 
aztán a felső fedélt hosszanti irányban kicsit elhúzzuk. Csak ez után fordítható félre a 
fedél, s nyílik meg a tárolótér, mely két borotva elhelyezésére szolgált. A fedél 
nagybetűs, karcolt felirata elárulja a készítés idejét, utal a körülményekre: KÉSZÜLT 
EMLÉKÜL 1894. Alatta egy ugyancsak karcolt olasz korsó, melybe háromágú 
virágcsokrot állítottak. Ez a díszítmény a magyar népművészet régebbi korszakára 
utal, hiszen ez az ornamens egész a reneszánszig visszavezethető, és igen 
népszerű volt. A felirat fölött bekarcolt ábrázolás viszont már az újabb korokat idézi. 
1848-49 után, s főleg az 1867-es kiegyezést követően kedveltté lettek a hazafias 
ábrázolások, nemzeti jelképek. Ennek megfelelően itt egy stilizált, koronás magyar 
címer látható, melyet két, szalaggal összekötött ág övez. Az egészet mértanias 
szegélydísz keretezi. A borotvatartó így egyszerre lehetett használati és dísztárgy. A 
díszítmény a készítő és a tulajdonos szép iránti igényéről és hazafias érzelméről 
árulkodik. 
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