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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

Új szerzeményünk: Egri István áttört faragásos szobabútor kollekciója 

Egri István fafaragó népművész mester 1944. április 26-án született Földesen. Házassága révén 

került Balassagyarmatra. 1973-ban elnyerte a Népművészet Ifjú mestere címet. 1975-ben 

Észak-Magyarországi Kláris I. díjas, 1981-ben Gránátalma Nívódíjas, 1998-ban 

Balassagyarmatért emlékéremmel tüntették ki. 2012-ben fel lett terjesztve a Népművészet 

Mestere Díjra. Évtizedeken át vezetett fafaragó szakkört, számos tábor munkájában vett részt 

oktatva a fiatalokat. Palócföldön és a Palóc Múzeumban, egyéb gyűjteményekben számos 

kiváló munkája található. 1973 óta közel egy tucat nagyobb. magyarországi és szlovákiai 

kiállítása volt. Egri István művészete mélyen a tradíciókban gyökerezik és azokból táplálkozik, 

mindazonáltal nem merevedett meg, hanem alkalmazkodott a változó igényekhez. 

A Palóc Múzeum számára rendszeresen vásárolunk tőle faragványokat. 

A bútor együttes teljes értéke 1.500.000 Ft. 2021 szeptemberében NKA pályázati támogatással 

(27 tétel), valamint fenntartónk, a Magyar Nemzeti Múzeum pénzügyi kiegészítésével (3 tétel) 

tudtuk az összesen 30 tételes, áttört faragásos szobabútor kollekciót megvásárolni. A mester a 

kollekció darabjait az 1970-es években készítette. Minden darab kiváló állapotban, azonnal 

kiállíthatóan került múzeumunkba. A kollekció tartalmaz egy lócát, egy asztalt négy székkel, 

„búsulószéket”, három tálas- és egy normál fogast, tálalószekrényt, sarok- és lapos fali tékát, 

tükröt, törülközőtartót és szenteltvíztartót, tizenkét kisebb, alakos faragást és egy nagy, áttört 

faragásos faliképet. Egri István faragásain a palócföldi paraszt- és pásztoremberek 

mindennapjainak jellegzetes eseményeit, munkajeleneteit ábrázolja. A tárgyak díszítésein 

vallásos motívumok (kereszt, feszület, angyalok), a koronás és a Kossuth-címer jelennek meg.  

A kollekció jenleg a földszinti Kőtár külső folyosóján került elhelyezésre és tekinthető meg. 

Terveink szerint állandó helye második emeleti kistermünkben lesz. 

 

 

A 30 db megvásárolt bútor és faragás értéke: 1.500.000 Ft (ebből 1.000.000 Ft NKA 

támogatásból valósult meg) 
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A megvásárolt tárgyak listája: 

 

1. Lóca 

2021.23.1. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

156x95x41 cm 

2. Szék 

2021.23.2. 

amerikai diófa faragás, 

kézműves munka 

42x42x97 cm 

3. Szék 

2021.23.3. 

amerikai diófa faragás, 

kézműves munka 

42x42x97 cm 

4. Szék 

2021.23.4. 

amerikai diófa faragás, 

kézműves munka 

42x42x97 cm 

5. Szék 

2021.23.5. 

amerikai diófa faragás, 

kézműves munka 

42x42x97 cm 

6. Asztal 

2021.23.6. 

tölgyfa faragás, 

kézműves munka 

74x150x75 cm 

7. Búsuló szék 

2021.23.7. 

amerikai diófa faragás, 

kézműves munka 

58x52x95 cm 

8. Tálasfogas 

2021.23.8. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

135x35,5x13 cm 

9. Tálasfogas 

2021.23.9. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

72x26x9,5 cm 

10. Tálasfogas 

2021.23.10. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

72x26x9,5 cm 

11. Saroktéka 

2021.23.11. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

58,5x91x42 cm 

12. Tálalószekrény 

2021.23.12. 

tölgyfa faragás, 

kézműves munka 

120x42x82 cm 

13. Fogas 

2021.23.13. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

72x27,5x9,5 cm 

14. Lapos falitéka 

2021.23.14. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

39x17,5x68,5 cm 

15. Faragás – 

Szerelmespár 

2021.23.15. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

15,5x29,5x1 cm 

16. Faragás - 

Imádkozó férfi 

2021.23.16. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

13,2x19,7x 1 cm 

17. Faragás - Jézus a 

kereszttel 

2021.23.17. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

21,2x14,1x 1,1 cm 

18. Kaszás 

tölgyfával 

2021.23.18. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

30,5x14,8x1 cm 

19. Faragás – 

Feszület 

2021.232.19. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

23,8x13,8x3,6 cm 
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20. Faragás – 

Fűszertartó 

2021.23.20. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

M: 11,8 cm, átmérő: 7,8 cm 

21. Faragás - Fali 

fűszertartó 

2021.23.21. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

20,7x6,8x6,5 cm 

22. Fűszertartó 

kakasos 

2021.23.22. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

20x8,7x11,5 cm 

23. Faragás - Kövér 

paraszt 

2021.23.23. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

16,5x5x 7 cm 

24. Faragás - Sovány 

paraszt 

2021.23.24. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

16,2x5,5x5,5 cm 

25. Faragás - 

Ölelkező pár 

2021.23.25. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

11,7x4,5x6 cm 

26. Faragás – 

Öregasszony 

2021.23.26. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

9x4,2x4,2 cm 

27. Fali tükör 

2021.23.27. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

39,7x63,5x2 cm 

28. Szenteltvíz tartó 

2021.23.28. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

38,5x9,3x9,2 cm 

29. Törülköző tartó 

2021.23.29. 

diófa faragás, 

kézműves munka 

60x22,5x12 cm 

30. Áttörtt faragásos 

falikép 

2021.23.30. 

fenyőfa faragás, 

kézműves munka 

192x52 cm 
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Fotók: 
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Szakirodalmi megjelenés: 

Vasvári Zoltán: Új szerzeményünk: Egri István áttört faragásos szobabútor kollekciója 

Néprajzi Hírek, 2021/4. sz. (sajtó alatt) 

 

 

A szakmai beszámolót feltöltöttük a Hungaricana oldalára: 

 


