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BEVEZETÉS

Katalógusunkban a Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Látványraktárában őrzött pásztor-
faragásokat mutatjuk be. A kötet szerkezeti felépítése során tárgycsoportokra osz-
tottuk az anyagot. A tárgycsoportok katalógusa előtt rövid bevezető szövegekben sze-
retnénk néhány érdekes, ismeretterjesztő jellegű információt közölni az olvasóval. Arra 
törekedtünk, hogy a bemutatott faragásokkal összefüggésben olyan gyakorlati infor-
mációkkal ismertessük meg az érdeklődőket, amelyek nem csak a tárgyakat, de azok 
készítőinek világát is segítenek megérteni.
 Bár munkánk során igyekeztünk teljességre törekedni, terjedelmi okokból bizonyos 
határokat kellett szabnunk. Jelen kötet nem tartalmazza az állandó néprajzi kiállítás-
ban szereplő, vonatkozó tematikájú darabokat, valamint azokat a pásztorfaragásokat, 
amelyek ajándéktárgynak számítottak. Így tehát a mángorlók, guzsalypálcák, faragott 
dobozok, íróasztali készletek, valamint a külön csoportot alkotó hangszerek nem kerül-
nek bemutatásra. A sétabot gyűjteményünk darabjaiból azonban válogatást közlünk, 
habár ezek nem a pásztorok eszközei voltak, hanem általában eladásra vagy ajándékba 
készült darabok. Ugyanakkor tematikailag illeszkednek az állatok őrzéséhez, tereléséhez 
használt eszközök csoportjába és kiválóan illusztrálják a faragópásztorok kifogyhatatlan 
kreativitását és technikai tudását.
 Gyűjteményeink közül a néprajzi volt az 
első, létrejöttét múzeumunk „atyjának”, Gönczi 
Ferencnek (1861–1948) köszönhetjük. 1914-
ben bízta meg őt a Somogy Megyei Múzeumi 
Egyesület néprajzi gyűjtéssel. Haláláig kö-
rülbelül 5000 darabbal gyarapította a mú-
zeum tárgyi anyagát. Utódja, Takáts Gyula 
(1911–2008) 1949–1971 között volt a múzeum 
igazgatója. Irodalmi tevékenysége mellett 
néprajzi munkássága is kiemelkedő. Kutatta 
a Nagyberek környékének gazdálkodását, te-
lepülésföldrajzát és a pásztorok életmódját, 
faragóművészetét.  Nem csupán az állattartás 
gyakorlati ismereteit és eszközeit mutatta be 
Somogyi pásztorvilág című munkájában, ha-
nem beszélgetéseket közölt olyan kiemelkedő 
faragóművészekkel, mint az Idősebb Kapoli 
Antal vagy Boszkovics János. Takáts Gyula és 
Gönczi együttes gyűjtőmunkája a korabeli 
közigazgatási felosztás szerint 310 somo-
gyi településre terjedt ki. Az elmúlt több mint száz esztendő során a néprajzi szakág 
tárgyi gyűjteménye csaknem 18.000 darabra nőtt. A kötetben szereplő tárgycsopor-
tokba sorolható tárgyak ennek körülbelül 4%-át teszik ki, mégis a gyűjtemény egyik 
reprezentatív egységét jelentik. Nem pusztán azért, mert a dunántúli faragóművészet 
egy jellegzetes csoportját alkotják, hanem annak okán is, hogy alkotóik, a pásztorok jel-
legzetes társadalmi réteget, valamint sajátos életformát és mentalitást képviseltek 
a paraszti társadalmon belül.
 Az általuk készített tárgyakat szemügyre véve újra és újra csodálattal töltheti el az 
utókort kreativitásuk, anyagismeretük, kézügyességük, eredetiségük, türelmük. 

Gönczi Ferenc
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 S bár ezek közül a tárgyak közül valóban 
sok van, amely a néprajzi gyűjtemény leg-
szebb darabjai közé sorolható, gyakorlati oka 
is volt annak, hogy ilyen nagy számban gyűj-
tötték őket. 
 A múzeumok életében a kezdetektől fog-
va máig központi problémát jelent a tárolás, 
raktározás kérdése. Dr. Viski Károly, a Nemzeti 
Múzeum őre 1927-ben a következő sorokat írta 
a „Nagyméltóságú Miniszter Úrnak” a kaposvá-
ri múzeumban történt látogatásáról: „Gönczi 
Ferenc a gyűjtemények kétségbeejtő, krónikus 
elhelyezési nehézségei között gyűjtőmunkáját 
kénytelen volt a népélet és nevezetesen a nép-
művészet, továbbá a szellemi hagyományok oly 
szűkebb körére korlátozni, amilyet az elhelyez-
hetőség szabott eléje.”1 A nagyobb méretű bú-
torokhoz és gazdálkodási eszközökhöz képest kisebb pásztorfaragások és a szőtt, illetve 
hímzett textíliák könnyebben elhelyezhetőek voltak. A gyűjteményi stratégiához az is 
hozzájárult, hogy ezek a tárgyak az átalakulóban lévő paraszti társadalom leglátvá-
nyosabb darabjainak számítottak. A gyűjtők egy eltűnőben lévő világ értékeit kívánták 
„megmenteni” az utókornak, a szelekció azonban az értelmiségi réteg erősen eszté-
tizáló szempontjai alapján zajlott és nem feltétlenül esett egybe a kutatott paraszti 
társadalom értékrendjével. Éppen ezért a néprajzi gyűjtemények nem értelmezhetőek 
csupán a paraszti réteg tárgyi világaként, hanem sokkal inkább egy dialektusként, 
amely legalább annyira szól a kutatókról, mint a kutatottakról. 

1 Dr. Viski Károly levele. Kelt Budapesten, 1927. 12.27-én. Gönczi Ferenc hagyatékából, Fülöp István gyűjteményé-
ből. RRM-NA (ltszn.)

Takáts Gyula

Istállók a Mernyei uradalomban, Heténypusztán. 1890-es évek. Ismeretlen szerző felvétele. 
(MMgMA VII.A. 149190)
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 „Somogy megyében 1873-ban csak a kaposvári járásban az összeírások szerint 703 
pásztor legeltetett. Ez annyit jelent, hogy hozzávetőleg ebben az egy megyében is megkö-
zelítően 7–8000 pásztor élt. És ahogy vallották ’az életünk boldog és szabad volt’.” – írja 
Takáts Gyula Somogyi pásztorvilág2 című művében.
 Katalógusunk címe is utal erre a rendkívül izgalmas olvasmányra, melyben pászto-
rokkal készített interjúkból bontakozik ki az olvasó előtt mindaz a gyakorlati tudás és 
életszemlélet, amely a somogyi faragókat jellemezte. A fent említett könyv jelen mun-
kánk egyik legfőbb hivatkozási forrása. 
 Az idézetben feltételezett több ezer fős pásztorság nem csak egy maitól nagyon 
különböző mezőgazdasági struktúrára, de egy sajátos természetföldrajzi és történe-
ti környezetre is felhívja figyelmünket. 
 Baksay Sándor 1896-ban megjelent munkájában így összegzi  Somogy megye jel-
lemzőit: „A legnagyobb, legnépesebb, legmagyarabb, legrégibb eredetű, történeti múltban 
leggazdagabb megyék egyike; várostalan, kőtelen, erdőséges és nagy termékenységű föld.”3 
A könyv írásakor 6500 négyzetkilóméternyi területével és 330.000 fős lakosságával 
(melyből 300.000 fő magyar nemzetiségű) országos szinten valóban a legnagyobb és 
legnépesebb megyék egyike volt. A „várostalanság” is igaz, hiszen a 19. század első 
felében önhatósági joggal rendelkező városa nem volt Somogynak, mivel túlnyomó-
részt földesúri hatalom alatt álltak települései. Helynevei közül viszonylag sok szerepel 
már Árpád-kori oklevelekben is. Erdeiben a 12. században disznófalkákat legeltetettek 
a királyi kanászok. A térképek tanúsága szerint József császár idejében a megye két-
harmadát, a 19. század elején egyharmadát még erdők borították.4 A Szigetvártól 
Nagyatádon át Inke vonaláig terjedő félkörívben húzódó összefüggő erdőség számtalan 
növény- és állatfajnak adott otthont. A Zselicben disznót makkoltattak; a dombos vidé-
keken juhot, a nagyobb folyóvölgyekben és a Balaton mellékén szarvasmarhát legeltet-
tek. Az ország többi megyéjéhez képest a nagybirtokok aránya is magasabb volt itt. 
A 19. században ezeken még javarészt extenzív, vagyis külterjes gazdálkodás, főként 
állattartás folyt, mely az országos átlagnál több pásztornak adott munkát.5

 A hazai néprajzi érdeklődés felélénkülése, majd a néprajztudomány intézménye-
sülése a nemzetállammá válás korára, a 19. század második felére datálható. Ekkor a 
népesség majdnem háromnegyede mezőgazdasági munkából élt. A 19. század első 
felében még jellemzően rideg – vagy más néven szilaj – állattartás a mezőgazdasági 
termelés gyökeres átalakulásával a 20. század elejére gyakorlatilag eltűnt.6 
 A ridegtartás7 nagy területigényű állattartási mód, melynek lényege, hogy a pász-
tor kezére bízott állatállomány egész évben a szabadban van. A takarmányt leginkább 
legeltetéssel biztosítják, előre minimális mértékben gondoskodnak róla. Ez a tartásmód 
alkalmazkodik leginkább az állatok természetes igényeihez, azonban lassabb növekedést 
eredményez, ellenálló fajtákat igényel és leginkább a természetes szelekcióra alapoz. 

2 Takáts 1986: 6. A könyv digitalizálva olvasható a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján: http://dia.pool.pim.hu/
xhtml/takats_gyula/Takats_Gyula-Somogyi_pasztorvilag.xhtml

3 Baksay Sándor1896. A Mecsek környéke, Tolna megye, Somogy megye, Baranya megye. In. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és képekben XIII. Magyarország IV., Magyar Királyi Államnyomda, Budapest. 263-360.

4 Manga János 1954. Egy dunántúli faragó pásztor. Magyar népművészet XVI. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest. 7.o.
5 Gönczi 1948: A somogyi pásztorélet köréből. Kézirat, Gönczi Ferenc hagyatékából, Fülöp István gyűjteményéből. 

RRM-NA (ltszn.)
6 Ez a tartásmód olyan területeken maradt fenn legtovább, melyek máshogy nem voltak hasznosíthatóak. Például 

havasi, hegyi legelőkön, ártereken, alföldi pusztákon. 
7 Külterjes, idegen szóval extenzív gazdálkodási forma.
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 A félszilaj tartás átmenet képez a belterjes felé, ebben az esetben tavasztól őszig 
legeltetnek a szabadban. 
 A kevés megművelhető földterülettel, legelővel rendelkező településeken jellemző volt, 
hogy hamarabb áttértek az istállózó, illetve kezes tartásmódra. A tejelő és az igaerejükért 
tartott állatokat az év erre alkalmas időszakában naponta hajtották ki legelni a ház körüli 
istállókból.8 Az állattartás legintenzívebb formáiban a legeltetés teljesen megszűnt. 
 Gönczi Ferencet Somogyi betyárvilág9 című munkájának megírására a faragópász-
toroktól begyűjtött tárgyakon szereplő betyárábrázolások indították.10 Felkeresve az al-
kotókat a híres banditák történeteinek nyomába eredt. Levéltári kutatásokat végzett, 
tanulmányozta a Nemzeti Múzeum könyvtárának betyárokra vonatkozó ponyvairodal-
mát, a szájhagyomány útján megőrzött folklóranyagot, végül több szempontból is meg-
vizsgálva a kérdést olyan átfogó könyvet írt, melynek szemlélete bizonyos kérdésekben 
jóval megelőzte korát. Felismerte a paraszti társadalom rétegzettségét és azt, hogy 
a pásztorok ezen belül is külön „rendet” alkotnak, sajátos mentalitással és belső 
hierarchiával rendelkeznek.11 Úgy vélte, a pásztorok a parasztoktól különbnek tartják 
magukat, nem sorolják magukat ebbe a társadalmi csoportba. Mint írja, a betyárok élet-
módja leginkább a pásztorokéhoz állt közel: „A pásztorok jórésze a betyárokkal való sű-
rűbb érintkezés alól csakugyan nem vonhatta ki magát. Faluvégeken, elhagyott pusztákon, 
erdők sűrűjének közepén álló majorokban élvén, a betyárok, különösen este s éjjelenként 
őket keresték fel, mert hiszen a betyárok túlnyomó része szintén pásztor volt. Könnyen 
megértették egymást; egyik másik orgazdájukká is szegődött”.12

 A pásztorok megnevezése és saját, belső hierarchiájukban elfoglalt helyük asze-
rint változott, hogy milyen állatra vigyáztak. A rangsor tovább árnyalódott az alapján, 
hogy az adott terület mely állat tartására volt a legalkalmasabb. Ahol a lovat tartották 
a legértékesebb állatnak, ott a ranglétra tetején a csikósok álltak, őket követték a gu-
lyások, akik a szarvasmarhára vigyáztak. A naponta kijáró fejőstehenek és igásökrök a 
csordás kezére voltak bízva. A juhászok a birkákat terelték és többre tartották magu-
kat a kanászoknál, akik disznópásztorok voltak. A kondás a tavasztól őszig kint tartott 
disznókat őrizte, a csürhés a naponta kijárókat. Tovább finomodott a helyzet az egyes 
állatfajokon belüli csoportok alapján is. Például a juhászoknál volt fejős, anyajuhos, ürüs, 
kosos, bárányos; a kanászoknál kocás, süldős, kanos, ártányos. A pásztorok általában nem 
egyedül vigyáztak az nyájra: a számadó volt a legtapasztaltabb, bojtárjai keze alá dol-
goztak és mindenben kötelesek voltak utasításait követni.
 A rangsorban az is meghatározó volt, hogy egy uradalom vagy egy község gazdái-
nak állatait, illetve sajátjaikat őrizték-e. Az uradalmi számadóknak volt a legnagyobb a 
felelőssége, azonban ők mentesültek leginkább az ellenőrzés alól, és ha ügyesek voltak, 
könnyebben meggazdagodhattak. Az árendás, vagy részes tartás leginkább a fejős te-
henészetben és a merinó juhászatban terjedt el. Ez egy olyan bérleti forma volt, melyben 
a pásztor kibérelte az uradalom állatállományát és a hasznon a szerződésben foglaltak 
alapján osztoztak.13 A legtöbb pásztornak lehetett saját állata. Somogyban egy uradal-
mi kanász akár 100, a községi 50–60 saját disznót is tarthatott.14 Ha alkalom kínálkozott 

8 Belterjes, idegen szóval intenzív gazdálkodási forma
9 Gönczi 1944. A könyv digitalizálva megtalálható a múzeum honlapján: http://www.smmi.hu/konyvek/pdf/200.pdf 
10 Gönczi 1944:3-4
11 A pásztori rend fogalmára korábban már Herman Ottó is hivatkozik. Herman Ottó 1909. A mag-

yarok nagy ősfoglalkozása, Előtanulmányok. Hornyánszky, Bp. 256-278.o.
12 Gönczi 1944:19
13 Általában a gyapjú az uradalmat, a tej a juhászt illette. v.ö.: MNII:605-607.
14 Takáts 1986:21-11
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rá, az illegális úton „szerzett” állatokat is hozzácsapták a többihez, míg túladtak rajtuk. 
Számos furfangos módja létezett a tulajdonbélyegek „másításának”, pásztorok és be-
tyárok együttműködtek ezen a téren. Az elhullott disznóról például annak fülével kellett 
elszámolni, de ha a kanász jóban volt az írnokkal, kapott helyette két régebbit. 
 Az állatok egészsége, jó szaporulata érdeke volt a pásztornak. Ahogy az 1877-ben szü-
letett Horváth Pili György kanász megfogalmazta Takáts Gyulának: „A pásztor, ahogy ka-
rolta a nyáját, úgy vette hasznát”.15 Mesterségük apáról fiúra szállt, leginkább egymás 
között házasodtak gyermekeik, társadalmuk zárt közösséget alkotott. Értékrendjük és 
életmódjuk eltért a falusi parasztokétól. Idejük nagy részét a falu és ezáltal a közösségi 
ellenőrzés határain kívül töltötték. Bizonyos szempontból szabadabbak voltak tehát, és 
nem elsősorban a földben, hanem az állatállományban és az azzal való kereskedelemben 
láttak gyarapodási lehetőséget. Büszkék voltak tudásukra, felelősségteljes munkájukra és 
életmódjukra. 
 Az extenzív földművelés és az állattartás szoros kapcsolatban állt egymással. 
Nem csak a legelők és rétek biztosították a megfelelő takarmányt, hanem az aratás 
után a tarlót, ősszel a káposzta torzsát és a kukorica szárát is legeltették. Az árterek 
eltartóképessége is nagy volt, bőséges és változatos takarmányt biztosítottak. Az arisz-
tokrácia az erdők kiirtásával, folyószabályozásokkal, mocsárlecsapolásokkal próbált 
művelhető földterületet nyerni az egyre intenzívebbé váló mezőgazdaság számára.  
„Régebben ezek az erdőségek egymásba ölelkeztek, lombjaik a falvak végső házait, kertjeit 
árnyékozták; ma már teméntelen szőnyegzetük összevissza szaggatva, szabdalva, átlyug-
gatva, talajuk szántóföldekké alakítva, csak árnyékaik a réginek. A mi bennük nagyszerű, 
csodálandó vagy félelmetes volt, nagy részben talajkoczka-, épület- és dongafa alakjában 
szétvándorolt. Somogy a szertelen erdőpusztítás folytán régi kedves képéből egészen ki-
kelt.”16 – panaszkodott Baksay már a 20. század fordulója előtt! 
 A 18. század végén – 19. század elején, az úrbérrendezést követően a jobbágyokat 
az adózási szempontból legmegfelelőbb, háromnyomásos gazdálkodásra igyekeztek 
kényszeríteni. Ugyanakkor elválasztották a 
földesúri és jobbágyi földeket is, így a jobbá-
gyok a termőterületek csökkenése miatt kény-
telenek voltak a harmadik föld, vagyis a pihen-
tetett ugar hasznosítására.17 Az ugar legel-
tetésének megszűnése miatt viszont több 
takarmányt kellett termelniük. Ahogy egyre 
több földet vettek művelés alá a legelőterü-
letekből, úgy csökkent a határ legeltetése és 
nőtt az istállózó állattartás gyakorlata, sür-
getve a fajtaváltást. Míg a növénytermesztés 
terén a fokozott gabonatermesztés, az állattar-
tásban a nagyobb gyapjú-, tej- vagy húshasz-
nú, ám belterjesebb tartást igénylő, kényesebb 
fajták tartására tértek át. Ezzel együtt pedig 
letűnt a pásztorok aranykora, az a bizonyos 
„régi világ”, melynek alakjait a faragók még 
oly sokáig nosztalgiával ábrázolták alkotásai-

15 Takáts 1986:24
16 Baksay 1896:u.ott
17 Takács 1959:234

Pásztorkunyhó rekonstrukció. 1975-ben, 
Felsősegesd – Lászlómajorban Tóth Mihály 

volt számadó juhász készítette Kitlinger 
János bognár segítségével. Knézy Judit 

felvétele (RRM NF-13.194)
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kon. Ahogy Takáts Gyula megfogalmazta  
„… a pásztorok leginkább késsel és 
bizsókkal vallottak magukról és világuk-
ról, nem pedig tollal és betűvel”.18

 Mivel sajátos életmódjuk és munka-
szervezetük több szabadidőt biztosított 
számukra, mint a falusi parasztoknak, 
nem véletlen hogy a pásztorok közül kerül-
tek ki a legnevezetesebb faragóegyénisé-
gek. A természetben található alapanyag-
okból számos használati tárgy készült: az 
állatok tereléséhez szükséges eszközökön 
túl sótartók, tükrösök, borotvatokok, gyu-
fatartók, pipaszárak, szipkák, ivócsanakok, 
kobaktökök, szaruláncok. Gyakran tőlük 
rendelték a falusiak az ajándéknak szánt 
mángorlókat, mosólapickákat, sétaboto-
kat, viráglétrákat, tükör- és képkereteket, 
vagy egyes bútordarabokat is. 
 A tárgyi világ, amely körülveszi az 
embert, mindig annak a környezetnek és 
társadalomnak a lenyomata, amelyben 
élünk. Nem volt ez másként a paraszti tár-
sadalomban sem. A pásztorművészet ki-
fejezést 1891-ben Herman Ottó használ-
ta először a Magyar Néprajzi Társaságban tartott előadásában, melyben azt vizsgálta 
„van-e a magyarságnak sajátos ornamentikája, vagy nincs”.19 A nemzetállammá válás 
korában a lakosság háromnegyedét alkotó parasztság képviselte az idegen, elsősor-
ban németes műveltségű vezető értelmiség szemében azt a „tiszta forrást”, mely-
ből nemzeti identitását megpróbálta újraalkotni. Fokozott figyelemmel fordultak a 
„nép” felé, azonban a paraszti társadalom bizonyos rétegei éppen a polgárosodás út-
jára léptek ekkor. Művészetük virágzásnak indult, ugyanakkor hatalmas átalakuláson 
esett át és egy új fajta paraszti ízlés alakult ki. A kutatók ezt felismerve „az utolsó óra” 
sürgető nyomásától vezérelve kezdték meg a gyűjtemények kialakítását és próbálták 
„megmenteni” az utókor számára mindazt a tárgyi és szellemi örökséget, mely elérhe-
tő volt még számukra. 
 Jellemző a korabeli tudományos szemléletre, hogy a népművészetet a „nép” kollektív 
alkotásának tartották, s míg a „magas” művészet esetében a készítő személyére nagy 
hangsúlyt fektettek, addig a paraszti alkotásokat egy „idilli egyetértésben dolgozó közös-
ség” produktumainak tekintették.20 Erről tanúskodnak a múzeumi tárgyak leírókartonjai 
is, melyeken nem tartották fontosnak az alkotó nevének rögzítését. Gyűjteményünk szá-
mos darabja esetében tovább nehezíti a készítők azonosítását, hogy a múzeum ma-
gángyűjteményeket is felvásárolt, megörökölt. Ilyen például a mosdósi Fekete József 
rajztanár vagy Rippl-Rónai Ödön hagyatéka, melyek nagy számban tartalmaztak pász-
torfaragásokat, azonban ezek csak minimálisan voltak adatokkal ellátva. Ha egyes 

18 Takáts 1986:4
19 Herman Ottó 1892. A magyar pásztoremberek remekelése. Ethnographia, 3. évf. 310-321.o.
20 Fél Edit – Hofer Tamás 1975. Magyar népművészet. Corvina Kiadó, Bp., 25.o.

Cserép János gulyás 1932-ben készült fényké-
pe. (RRM NF 7444, Kutochera nevű fényképész 
felvétele)
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tárgyakra rá is faragta az alkotó a nevét, a 
földrajzi mutatóknál csak a magángyűjte-
mény helyét tudjuk feltüntetni, ami nem 
jelenti azt, hogy onnan származik a tárgy.  
A Gönczi Ferenc által leltározott darabok 
esetében is számos alkalommal előfordul, 
hogy csak annyit jegyeztek fel a leírókarto-
non: „egy kanásztól” vagy „pásztorfaragás”. 
Pedig a tárgyakon szereplő monogramok, 
évszámok, feliratok azt bizonyítják, a készí-
tőkből nem hiányozhatott a szerzői öntu-
dat.21 Jellemző azonban, hogy akkor kezdik 
munkáikat szignálni, mikor a faragás egyre 
jelentősebb keresetkiegészítő tevékeny-
séggé válik számukra, illetve a tárgy aján-
dékjellegét kívánják hangsúlyozni.
 A későbbi korok tudományos kutatása 
számára körvonalazódott több újító és 
vezéregyéniség is. A spanyolozás nagy-
mestereként számon tartott Király Zsiga 
fiatalon kapcsolatba került Sobrival és ban-
dájával. A rábaközi juhászlegény bejárta a 
Balaton-felvidéket, de többször rabosko-
dott Zalaegerszegen és Szombathelyen is. 

Alkotásait a dunántúli pásztorművészet remekeiként tartják számon, művészete feltehe-
tőleg sokakra volt hatással.22 Balázs Vendelt, Kiss Istvánt, Jáger Józsefet, Bagol Andrást, 
Sótonyi Józsefet ugyanúgy sajátos stílusjegyek és remek darabok jellemzik, ahogy több 
olyan pásztorfaragót is, akiknek neve sajnos nem maradt fenn, csak munkáik tanúskod-
nak tehetségükről. Az egyes faragókörök alkotói bár vettek át egymástól technikai és 
díszítésbeli megoldásokat, azokat igyekeztek a saját maguk stílusába beilleszteni, át-
formálni. A stílusjegyek terjedésében fontos szerepe lehetett annak, hogy a pásztorok 
életük során nagy területeket bejártak, a munkavállalásban kevésbé voltak helyhez 
kötöttek. Bizonyos börtönök és a bűnözők foglalkoztatására létrehozott dologházak 
is lehetőséget biztosítottak a faragásra, mely szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy az 
egymástól távolabb élő faragók rabságuk idején társaik munkáit látva tovább alakít-
sák mintakészletüket.23

 Díszítés tekintetében a dunántúli pásztorfaragások sajátos jellemzőjeként tartják 
számon a figurális ábrázolást. A faragók a festőasztalosoktól is átvettek motívumokat, 
például sellőt, korsós virágokat, oroszlánt.24 A 19. század második felétől egyre népsze-
rűbbé válnak a betyárábrázolások. Ugyanerre az időszakra tehető a leghíresebb betyár-
bandák működése is, Juhász András, Séta Pista és a Patkó testvérek tartották rettegés-
ben a vidéket.25 A betyárok vonulása, elfogása és találkozásaik megörökítése mellett 

21 Fél Edit – Hofer Tamás 1975:23
22 Szelestey László 1996. Faragó emberek, pásztorművészet. In. Gráfik Imre (szerk.) Vas megye népművészete. Vas 

Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely. 335.o.
23 Szelestey 1996:317-321
24 S. Kovács Ilona 2001. Pásztorművészet. In. Kapitány O. – Imrő Judit (szerk.) Somogy megye népművészete. Somogy 

Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár. 354.o.
25 A betyárokról és a betyárromantikáról bővebben lásd a szarukürtöket feldolgozó fejezet bevezetőjét.

Tóth Mihály fafaragó, volt segesi számadóju-
hász. Régi pásztorcsaládból származott, a hí-
res betyár, Patkó Bandi unokája volt. (RRM NF 
6679, Knézy Judit felvétele)
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népszerű téma volt a mulatozás is. A korábbi darabokon látható egy-egy alak ábrázolá-
sát felváltotta a többalakos kompozíció. Különösen érdekes a nők megjelenése ezek-
ben a jelenetekben, hiszen a férfiakkal egy asztalnál ülő, borozgató nő a hagyományos, 
földművelő parasztcsaládban elképzelhetetlen lett volna. De ugyanígy ritka lehetett a 
valóságban a tükrösök és sótartók szerelmespárjainak érzelmi alapon létrejött, betel-
jesült kapcsolata, legalábbis ennek nyilvánossá tétele. A figurális ábrázolás és a díszít-
mények témájának további elemzésétől eltekintve, mindennél többet mondanak erről 
maguk az alkotók szavai:
 „Ha az ember nyájat rajzol, pásztor is köll hozzá.” 
 „A betyárokat azért karcolozták a régiek, mert azok is pásztorok voltak, úgy örökítették 
meg a formáikat. Erre a pásztorok büszkék voltak.”
 „Voltak olyan pásztorok, akik szent életükkel tűntek ki, leginkább a juhászok és gulyá-
sok között. Az ilyen szentes embereknek, akik ezeket elhitték, faragványain nem volt be-
tyár. Ők csak keresztet, templomot, angyalt, virágokat és szarvasokat faragtak.”
 „A vízi sikló békával él, azért faragják úgy, hogy a béka lába a kígyó szájában van. Ha 
a pásztor elveszi tőle a békát, hét főbűne bocsájtatik meg, mondták a régi pásztorok. (…)  
A kígyót nem szeretik, de a botra vagy a kampóra ráfaragják a babona miatt, meg a hét 
bűnbocsánat emlékére.”
 „Nem keressük, hogy természetes legyen, hanem minél cifrább legyen. A virágok és 
levelek össze vannak keverve.”

(Tóth Mihály felsősegesdi kanász)26

 „Tudtam, hogy az ember meg az állat milyen állásu, azt úgy vezettem a késem.” 
(Boszkovics Beszti János buzsáki fafaragó)27

 Ahogy a 19. század végétől egyre elterjedtebbé váltak a gyári termékek, úgy érté-
kelődtek fel a kézzel készült tárgyak. Ebben a folyamatban a pásztorművészet alkotásai 
speciális jelentőséggel bírtak annál is inkább, mivel egy kihalóban lévő, „ősi” foglalkozást 
űző társadalmi réteg alkotásai voltak, melyekben „a magyar nép teremtő géniuszának bi-
zonyítékát” látták.28 Ennek oka pedig az volt, hogy a tárgyak készítői elszigeteltebben 
éltek a földművelő parasztoktól, kifejezésmódjukban pedig környezetükénél archaiku-
sabbnak tartott vonásokat is megőriztek. Ugyanakkor alkotásaikat nem lehet tágabb 
társadalmi környezetük összefüggései nélkül időtlennek, változatlannak értelmezni. 
 „A parasztemberek olyan formákat, színösszhangokat, kifejezéseket teremtettek meg, 
amilyeneket senki más nem alkotott meg másutt, és egy sajátos emberi életformáról ad-
tak művészi tanúbizonyságot.”29 A paraszti alkotásokra is jellemző, a pásztorokéra pedig 
még inkább, hogy tárgyaikat gyakorlati funkciók szerint alakították ki. Úgy igyekez-
tek azokat díszíteni, hogy az ne akadályozza a használatot. Fontos azonban különbsé-
get tennünk ünnepi és hétköznapi célra szánt alkotásokban. Az ünnepi darabokon 
gyakori, hogy az esztétikum pont a használati funkció rovására nőtt, kiemelve ezzel 
az adott tárgyat a hétköznapi szférából ünnepi, rituális, illetve társadalmi státuszt jelző 
szimbólummá átlényegítve. Ezeket a reprezentatív céllal készült tárgyakat gyakorla-
tilag „kiállították” a közösség szélesebb rétegei felé.30 A valós használatra alkalmatlan, 
dúsan cifrázott gulyás- és juhászbotok a foglalkozásukra büszke pásztorok ünnepi 

26 Manga 1954:20-25
27 Hoffmann Tamás által gyűjtése 1950-ben. (RRM NA-265)
28 Verebélyi Kincső 2002. Korok és stílusok a magyar népművészetben. Osiris Kiadó, Bp. 86.o.
29 Fél Edit – Hofer Tamás 1975:7
30 Fél Edit – Hofer Tamás 1975:12
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címerei voltak. A szépen megmunkált 
csontból és szaruból készült óraláncok, 
a trükkösen nyitható gyufatartók készí-
tőik ügyességét dicsérték. A kobakokra, 
kürtökre, tükrösökre, sótartókra karcolt 
betyárjelenetek egy olyan világ jelképei, 
mellyel azonosultak, melyre nosztalgiá-
val tekintettek a pásztorok. Nem pusztán 
„szépek” ezek a tárgyak, hanem más 
és más kontextusba helyezve sajátos 
jelentéssel is bírnak. A faragópásztorok 
számára használati eszközök, melyeken 
„saját világukról vallanak”31; adott eset-
ben ajándékok, kifejezve a készítő és az 
ajándékozott kapcsolatát. A néprajzkuta-
tóknak források, melyek magukba sűrítik 
mindazt a tudást, környezeti és társadalmi 
viszonyt, mely megformálásukkor körül-
vette alkotóikat, használóikat. A későbbi 
nemzedékek számára örökségek, melyek 
jelképévé válnak egy nemzeti, regionális, 
adott esetben lokális identitásnak, for-
málják az utódok ízlését, nemegyszer ide-
ológiai tartalommal is feltöltődnek.  
 Amikor felbomlik a paraszti életnek 
az az egysége, amely korábban a tárgyi, 
szellemi, társadalmi, erkölcsi szférát ösz-
szefűzte, a tárgyak kikerülnek ebből az 
univerzumból, „önálló életre kelnek”. Szuvenírré, dísszé, lakberendezési kellékké vál-
nak.32 A pásztorfaragások dísz-, illetve ajándéktárgy jellege a 19. századtól datálha-
tó33 és nem csak a pásztorok közvetlen társadalmi környezetében jellemző. Általuk ké-
szített darabokat értelmiségiek is ajándékoztak egymásnak, ennek egyik szép példája a 
Malonyay kötetben szereplő Bagol András által készített bot, melyet Somssich gróf egy 
amerikai tájképfestőnek adott egy festményéért.34 A tárgyak feliratozása, a készítő vagy 
a megajándékozott nevének kezdőbetűi szintén az ajándékjelleget erősítik.35 Kapoli 
olyan kobakot készített Gönczi Ferencnek, melyre mindkettejük alakját rákarcolta.36 
 Felmerül tehát a kérdés, mi különbözteti meg a pásztorművészetet az iparmű-
vészettől? Hol a határ a szabadidejében faragó pásztor és a hivatásos népművész kö-
zött? Tóth Mihály, Idősebb és Ifjabb Kapoli Antal, Kálmán István többgenerációs pász-
torcsaládokból származtak, maguk is őrizték az állatokat, azonban később elnyerték 
a Népművészet Mestere címet is. Sajátosan naiv humorral ábrázolt figuráiról lett híres 
Boszkovics János, aki egykor gulyásként dolgozott. A pásztorfaragásokra jellemző, hogy 
technikailag egyszerű eszközökkel dolgoznak az alkotók, az egyes darabok előállí-

31 Takáts 1986:4
32 Fél Edit – Hofer Tamás 1975:22
33 Bár ez nem jelenti azt, hogy korábban ne lett volna erre példa.
34 Erről bővebben lásd a Balták, fokosok, juhászkampók, botok című fejezet bevezetőjét. Malonyay 1911:295-298
35 Verebélyi 2002:92
36 RRM 10.602

Gönczi Ferenc alakja a RRM 10.602 leltári 
számú, Kapoli Antal által készített kobakon
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tására szánt idő és a kézi megmunkálás hozzájárul sajátos értékükhöz. „Ahányan va-
gyunk, mind azon vagyunk, hogy a faragás ne egyforma legyen. Mind azon van, hogy szeb-
bet csináljon, mint a másik. Ez így van őskor óta.” – mondta a Patkó Bandi betyár unokája-
ként ismert faragóművész, Tóth Mihály.37 „Hát, amikor őrzés közbe faragtam, akko lélekbü 
faragtam és asztat meg a természetbü dógoztam és lelkileg, de amikor má kenyérkereset, 
akkor eszt má egyénileg átdógozza az ember. Más mintákat csinálunk, mint akkor amikor 
hát szórakozásbu csinyál az ember valamit – ugye. Ha az ember szórakozásbu akkor lelki-
leg csinyál: az egész más. És a mi faragásunk például, amit az ember saját maga egyedüli 
darabot csinyál, asztat ugy csinálla, mint régebben, ahogyan csinálla, de az ami szérijába 
megy hát ippen hogy feleljen meg a valóságnak.” – vallotta a kedvtelésből való faragás és 
a megélhetésért való tárgykészítés különbségéről.38

 Sajátos a helyzet a megrendelésre készült népművészeti jellegű tárgyak esetében, 
hiszen mikor felfedezik a népművészetet, annak pont az autentikussága az, amely más, 
amely érdekes, amely vonzó és ami miatt értékessé válik az alkotóktól eltérő társadal-
mi csoportok körében. 1876-ban megalakult a Központi Háziipari Egyesület. 1896-ban 
Budapesten a Városligetben megrendezett Millenniumi Kiállítás 12 magyar és nemzeti-
ségi lakóházat és portát mutatott be, teljes berendezéssel. Ez újabb lökést adott a nép-
művészet iránti érdeklődésnek, csakhamar megjelennek a falvakban az első kereskedők. 
A 20. század első évtizedeiben az arisztokrácia és az értelmiség kezdi megszervezni a 
népművészeti tárgyak értékesítését. A Balatoni Szövetség felismeri az üdülővendégek-
ben a piacképes keresletet és felkutatva a faragókat és hímzőket megrendelésre dol-
goztatnak velük. Az 1950-es évek politikai célkitűzéseibe jól illeszkedett az alacsony sor-
sú alkotók „felkarolásának” ügye is. Létrehozták a Népművészeti és Háziipari Vállalatot, 
valamint a Népművészeti Intézetet és Népművészeti Tanácsot és szövetkezetbe tömö-
rítve foglalkoztatták a népművészeket.39 Néprajzkutatókat is bevonva, központilag pró-
bálták befolyásolni az alkotókat, technikai és stiláris standardokat felállítva. 1953-ban 
Minisztertanácsi határozatba foglalták, hogy a népművészet terén kimagasló alkotók 
munkásságát minden év augusztus 20-án Népművészet Mestere címmel jutalmazzák. 
 Ugyanakkor a fokozódó érdeklődés kereskedelmi árucikké alakítja ezeket a da-
rabokat, így már nem csak az alkotó és közösségének ízlése, hanem a megrendelőé is 
befolyásolja. Röviden szólva a faragóknak olyan tárgyakat kell készíteniük, amelyek ke-
lendőek és amelyek megmunkálásába, alapanyagába fektetett idő és pénz lehetőleg a 
legjobb haszonnal megtérül. Mikor a faragóművészek már nem a pásztorkodás melletti 
kiegészítő jövedelemszerzésként készítik alkotásaikat, hanem elsődleges megélhetési 
forrásként, egészen más attitűddel kell munkájuk felé fordulniuk:
 „Tükröt, szipkát, sótartót, nyakláncot faragtam leginkább, a grófné meg kiküldte 
Franciaországba, meg Amerikába. A gazda mondta meg, a grófné kérésére, hogy én olyan 
faragó ember vagyok, akkor a grófnő behivatott. Egy asztalnál ebédeztem vele, és ő pa-
rancsolta meg, hogy faragjak neki. Mindig adott csontot, meg fát is az erdőből de azért azt 
nem számolta semmibe sem. 1907-ben voltam a grófnénál először és 30-ig faragtam neki. 
(…) Mielőtt a grófnénak csináltam munkát, azelőtt a parasztoknak is faragtam. Azután már 
nem adtam oda bagóért nekik.”40 – vallotta 1950-ben a buzsáki faragómester, Boszkovics 
Beszti János.

37 Manga 1954:18
38 RRM NA-1769/85. 
39 Kapitány Orsolya 2006. „A szépség kertjében…” Népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról. Somogy Megyei 

Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár. 2.o.
40 Boszkovics Beszti János buzsáki fafaragótótól Hoffmann Tamás gyűjtötte, 1950-ben. (RRM NA-265)



B
EV

EZ
ETÉS

15

 Kapoli Antal és fia faragóstílusában számos olyan jegy van, melynek előképe nem 
található meg a somogyi pásztorfaragásokon. S. Kovács Ilona találóan összegzi művé-
szetük jellegzetességét: „Az emlék szó többszörös jelentést hordoz. Nemcsak a megvá-
sárolható souvenirre utal, hanem az eltűnő XIX. századi pásztorvilágnak is emléket kíván 
állítani, ösztönösen kijelölve a népi iparművészeti faragás egyik legfontosabb feladatát.”41

 A faragóművészek alkotásain azonban nem csak egy „letűnt kor” hagyományai 
jelennek meg. Gyűjteményünkben szerepel több olyan tárgy is, amely a második világ-
háborút követő, kommunista és szocialista ideológia lenyomatát viseli. Ezek zöme ele-
ve dísztárgynak készült, nem kizárt, hogy készítőjük egy-egy befolyásosabb embernek 
szánhatta ajándékul. A fentebb már többször emlegetett Tóth Mihály 1954–1955-ben 
készítette azt a tintatartót, amely békegalambot tartó leányt és szovjet, valamint a „fel-
szabadulásnak” emléket állító magyar címert ábrázol.

41 S. Kovács Ilona 2001:371

Megnevezés: TINTATARTÓ • RRM 61.416.1
Gyűjtés/származás helye: Felsősegesd - Lászlómajor
Gyűjtés/készítés ideje: 1961/1954-55
Készítő/ajándékozó neve: Tóth Mihály készítette, az ő ajándékaként került a gyűjteménybe
Leírás: Teljes hossza 26 cm, magassága 25,5 cm. Keményfából készült tintatartó, mely két könyvön álló, békega-
lambot tartó leányt és az 1949-es magyar, valamint a szovjet címert formázza díszítésében.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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 Varga László kadarkúti fafaragó 1954-
ben két olyan sótartót készített, melynek 
oldalain egymással kontrasztban álló, ko-
rabeli problémákra reflektáló jelenetek 
láthatóak. Az egyiken egy gyárudvar nyi-
tott kapuja, előtte felirattal: „ÁLLANDÓ 
MUNKÁS FELVÉTEL”. A másikon ugyan-
ezen a darabon a zárt gyárkapu mel-
lett az olvasható: „MUNKÁS FELVÉTEL 
NINCS!” A háború és béke témáját úgy 
dolgozta fel, hogy a sótartó egyik jelene-
tében udvaron békésen játszó gyereke-
ket, a másikon lövöldöző tankot ábrázol.42  
A mernyeszentmiklósi Kovács József ara-
tást, pásztorkodást, földosztást és csata-
jelenetet ábrázoló, spanyolozott kürtje a 
20. század első felének történelmi és tár-
sadalmi átalakulását örökíti meg.43

 Megyénk népművészeti örökségé-
nek egy kis szeletét osztjuk meg most az 
olvasóval. Arra buzdítjuk azonban, hogy 
nyitottsággal vegye kezébe ezt a könyvet 
és lapozgassa többször. Ne csak gyönyör-
ködjön, hanem elmélkedjen is közben. 
Nem csak arról a bizonyos „régi világról”, 
hanem a történelemnek és változásoknak 
kiszolgáltatott emberi sorsokról, alko-
tókról is, akik munkáikkal sokszor szavak 
nélkül is képesek üzenni az utókornak.

42 Az RRM 55.112.1 és RRM 55.113.1 leltári számú sótartók leírását lásd a Sótartók című fejezetben. 
43 RRM 55.100.1 leltári számú kürt leírását lásd a Szarukürtök című fejezetben, a 196. oldalon.

Ifj. Kapoli Antal faragómester családja körében, 1980-as évek, Manga János felvétele (RRM NF 31.864) 

Idősebb Kapoli Antal volt faragómester, volt 
juhász furulyázik.1937, Somogyhárságy, 
Manga János felvétele (RRM NF 31.869)
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A következőkben röviden közöljük azoknak a faragóknak a biográfiai adatait, akiknek 
alkotásai megtalálhatóak katalógusunkban és életútjukról vannak forrásaink.

BAGOL ANDRÁS alakja régóta foglalkoztatja a kutatókat. Feltehetőleg a Baranya 
megyei Botykapeterden született, juhászcsaládból származott. Szelestey kutatásai 
alapján kiderült, hogy eredeti foglalkozása valószínűleg bognár volt.44 Idős korában a 
Nagyatádhoz közeli Kivadáron szolgált csőszként a Somssich grófoknál. Faragványai a 
19. század végéről származnak, a feltételezések szerint csak idős korában kezdett alkot-
ni. Herman Ottónak írt leveleiből következtethetünk arra, hogy „aktívan részt vett a 48-
as, illetve Függetlenségi párt választási küzdelmeiben” és a Nép zászlója címet viselő po-
litikai hetilap tudósítója és terjesztője is volt.45 Leszármazottai tanúsága szerint Kossuth 
kapitányaként szolgált. Faragványait gyakorta díszítette történelmi alakokkal. Szépen 
formált talpas betűi, hosszabb feliratai és jó helyesírása tanúskodik műveltségéről, illet-
ve faragványai ajándék jellegéről. Szívesen ábrázolta munkaadóit is és humornak sem 
lehetett híján. Egyik botján a grófi kastély és egy vadászjelenet mellett a grófot ábrázolja 
két nőalakkal. A felirat szerint: „ÉLJEN GRÓF SZÉCSENYI EZT A KÉT LÁNYT SZERETI, 
MEGCSIPI AZ ORCÁJÁT FELHUZA SZ P SZOKNYÁJÁT”.46

BOSZKOVICS (BESZTI) JÁNOS (1876 Buzsák – 1955 Buzsák) Apja, nagyapja és ő is gu-
lyásként dolgozott, 14 éves korában kezdett el faragni. Tíz évig Somogyfajszon, majd 
utána Csisztán szolgált Jankovich Bésán Endre grófnál. Idős korában Buzsákon telepe-
dett le Művészetét naiv vonalvezetés és humor jellemzi. Kedvelte a mulató jeleneteket, 
melyekben figuráit rendszerint profilból ábrázolta. Munkáit kezdetben az uradalmak 
grófnői értékesítették.  

FEHÉR LAJOS (1919 Somodor – 2010 Somodor) Szülei gazdasági cselédek voltak, a fara-
gást juhászbojtár korában kezdte megtanulni. Tanítómesterének a természetet vallja, ahol 
volt alkalma megfigyelni az állatok viselkedését. Leginkább a csont- és szaru faragásában 
jeleskedett, kedvelte az áttört és a domború díszítményeket. Katalógusunkban óraláncait 
szerepeltetjük. Kezdetben bizsókkal dolgozott, majd később lábbal hajtható fogászati fú-
rót használt faragásaihoz. 1960-ban kapta meg a Népművészet Mestere díjat.

KÁLMÁN ISTVÁN (1895 Petőhenye, Zala megye – 1979 Balatonfenyves). Többgenerációs 
juhászcsaládból származott, anyai nagyapja hatására kezdett faragni. Kopárpusztán, 
Marcali környékén pásztorkodott amikor találkozott Dr. Madarassy Lászlóval, a keszt-
helyi múzeum igazgatójával. Ő fedezte fel tehetségét és vásárolta tőle az első darabo-
kat.47 Kedvelte a színes spanyolozást, a piros és fekete mellett zöldet, lilát, rózsaszínt is 
használt faragványai díszítésére. Idősebb korában Balatonfenyvesen telepedett le, ahol 
gyakorta keresték fel buzsáki tanítványai is. Felesége és leánya is követte faragószenve-
délyét. 1953-ban az elsők között kapja meg a Népművészet Mestere kitüntető címet.

44 Szelestey László 1987. Ki volt Bagol András? Élet és Tudomány 1987. 12. 04. 1548-1549.o.
45 Perger Gyula 2014. Adatok Bagol András történelem szemléletéhez. In. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 

Közleményei 3., Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Kaposvár. 227-234.o.
46 Györffy István 1983. Adatok Bagol István botfaragó munkásságához. Ethnographia 94. évf. 423-431. 425.o.
47 Horányi Barna 1986. Egy bokor faragó. Somogyi Néplap 42. évf., 228. szám (1986.09.27), 7.o.
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ID. KAPOLI ANTAL (1867 Gyalán – 1957 Somogyhárságy) Ahogy maga mondta: „minden 
nemzetségem juhász volt. Se kanász, se csordás.”48 12 éves korában, bojtárként kezdett 
faragni. Később Homokszentgyörgyön, Lapiscserpusztán és Kopaszhegyen szolgált. 22 
éves korában megnősült, három gyermeke született, de felesége meghalt. Második há-
zasságából két gyermeke származott. A családja eltartásához kevés juhászkereset mellé 
faragványaival próbált kiegészítést szerezni: „…én meg bizony este elfaragtam mécsvilág-
nál 11–12 óráig is, akkor kimentem a nyájaimhoz az akóban, lepihentem, de már hajnalban 
4–5 órakor már megencsak bementem faragni, hogy mikor elfogy a konvenció, akkorra le-
gyen egypár darab faragványom, amit eladhassak, hogy a családnak a mindennapi kenyere 
meglegyen”.49 Munkásságát 1954-ben Népművészet Mestere, 1955-ben pedig Kossuth-
díjjal jutalmazták. Jellegzetes, egyéni stílust alakított ki, növényi ornamentikájában gya-
kori a körrózsa. 

IFJ. KAPOLI ANTAL (1893 Gyalán – 1971 Szigetvár) Apjától leste el a faragást, 12 éves volt, 
mikor kivették az iskolából és bojtárnak szegődtették. 17 évesen önálló kommencióra 
szegődik Mike-pusztára, majd gyakran vándorol: megfordul Körmenden, Kopaszhegyen, 
Somogysárdon, Kaposújlakon, Ibafán. 1946-ban Dióspusztára költözik és saját álla-
tait gondozza a faragás mellett. A Népművészet Mestere címet 1953-ban kapja meg. 
Művészetében követi apja stílusát, alakjai azonban jóval nyúlánkabbak. Kettejük stílusa 
leginkább a kompozíció szerkesztése terén tér el. A díszíteni kívánt felületeket apja ele-
inte merőleges, majd később lekerekített vonalakkal különíti el. Ifj. Kapoli Antal azonban 
már kezdetben is kedvelte a köríveket, széthajló vonalakat.50

TÓTH MIHÁLY (1911 Somogyliszó – 1986 Felsősegesd, Lászlómajor) Felmenői kanászok 
voltak, nagyapja Tóth János, a Patkó Bandi néven híressé vált betyár volt. Apja és nagy-
apja is szépen faragott. Gyermekkorában Iharosberényben, majd Somogyszob határá-
ban éltek. 1926-ban apja juhászbojtárnak adta, amivel régi álma teljesült, mert „a birka 
szelidebb állat”. 51 Szolgált a Böhönye melletti Fölsőakó-pusztán a Festetich uradalom-
ban, Kopárpusztán és Felsősegesd mellett, Lászlómajorban is. 1945 után földet kapott 
és letelepedett, állattenyésztésbe kezdett. A faragást ekkor csak kiegészítő tevékeny-
ségként űzte, 1950-től a Népművészeti Háziipari Vállalatnak dolgozott. 1954-ben Népi 
Iparművész, 1958-ban Népművészet Mestere címmel ajándékozzák meg. Az elsők kö-
zött volt, aki alkotásain megjelenítette a megváltozó falusi életet és a szocialista ideoló-
gia szimbólumait is.52

VARGA LÁSZLÓ (1921 Dombóvár, Tolna m. – 2007 Kaposvár ) Gyermekkorában kez-
dett faragni, de az érettségit követően banktisztviselőként dolgozott egy ideig. 1954-
től a budapesti Népművészek Háziipari Szövetkezetének tagja lesz, főállású faragóként. 
1960-ban lett a Népművészet Mestere. Katalógusunkban hagyományosabb tematikájú 
díszkürtje és kobakja mellett szerepeltetjük sótartóit is, amelyeken kora társadalmi és 
történelmi problémáit ábrázolta.

48 Takáts Gyula gyűjtése. EA-2219, 8.o.
49 Domanovszky György 1955. A két faragó Kapoli. Képzőművészeti Alap, Bp. 11.o.
50 u.ő. 21.o.
51 Manga 1954:12
52 Kapitány Orsolya 2006:24
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Legelésző birkák Gyótapusztán, 20. sz. eleje, 
Gönyei Ébner Sándor felvétele (RRM NF 3793-262)
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Boszkovics (Beszti) János buzsáki fafaragó 
munka közben, 1969 (RRM NF 7424)



KARCOLÁS

A karcolás, más néven (karcolozás vagy sértege-
tés) az egyik legősibb díszítőtechnika. Aprólékos 
és részletezően grafikus ábrázolásmódot tesz 
lehetővé. A növényi formákat és állatokat ábrá-
zoló motívumok mellett a Dunántúlon kedveltek 
voltak a figurális ábrázolások. A figyelmes szem-
lélő mulatozó vagy épp egymással szövetséget 
kötő betyárokat, árulást és titkos szerelmi jele-
neteket, vadászatot és erdők-mezők lakóit fedez-
heti fel a múzeumi tárgyakon. Néha feliratok is 
egyértelműsítik az ábrázolt jeleneteket (például 
az RRM 51.1.1 leltári számú kürtön az alkotó által 
belekarcolt feliratból tudjuk, hogy a jelenet azt áb-

rázolja, amint egy öreg betyár önként búcsúzik ettől a világtól). A mai kor emberét az 
ilyen ábrázolásmód talán a képregényekre emlékezteti. Angolul comics-nak, azaz vic-
cesnek hívják a pár képkockából álló, szöveggel kiegészített képsorozatot, mivel elein-
te egyszerű, komikus szituációkat dolgoztak fel így. Vessünk egy pillantást Boszkovics 
János figuráira: micsoda kaján mosollyal mulatoznak, mennyi árnyalt humor és ere-
detiség van ezekben az egyszerű, karcolt jelenetekben, ábrázolásain szinte érezni a 
bortól kicsit megmámorosodott hangulatot.
 A karcolást alkalmazták fán, csont- és szarutárgyakon, kobakon és lopótökön is. 
Hegyes, éles szerszámmal belekarcolták a mintákat a felületbe, majd ezeket lecsiszol-
ták és átdörzsölték valamilyen színezőanyaggal, hogy kiemelje a motívumokat. Erre a 
célra használtak színes festéket vagy faggyúval kevert kormot (például égetett dióét). 
 A legegyszerűbb és mindig hozzáférhető anyag a kalapmocsok volt, innen ered a mo-
csokvirágos díszítés elnevezés.
 A karcolást gyakran kombi-
nálták sárgítással, pásztorara-
nyozással is. A világos alapot adó 
csont- és szarutárgyakat vérehul-
ló fecskefű (Chelidonium majus) 
nedvével vagy választóvízzel 
lehetett besárgítani. Az utóbbi 
megoldás során a salétromsav 
kémiai reakcióba lép a fehérjével, 
amely kicsapódik és megsárgul, 
így tartós, vízzel lemoshatatlan 
színezetet biztosít.
 Bármilyen egyszerűnek is tű-
nik a karcolozás, nagyon biztos ke-
zet igényel, itt ugyanis nem nagyon 
van lehetőség az elrontott vonal ki-
javítására. 

Vérehulló fecskefű 
(Chelidonium majus)

Karcolt és színezett részlet az RRM 54.148.1 
leltári számú kobakról
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Részlet az 59.32.1 leltári számú sótartóról

Részlet a 10.071 leltári számú sótartóról, 
a jelenet háttere sárgított
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Részlet a 10.086 leltári számú tükrösről, 
a minta teljes háttere spanyolozott

Részlet a 72.46.1 leltári számú tükrösről, 
a motívumok spanyolozottak, a háttér natúr fa
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SPANYOLOZÁS

A spanyolozás egy olyan díszítőeljárás, melynek során a tárgy felületén kimélyítik a 
kitölteni kívánt minta helyét, majd felmelegített késlappal vagy rézkanál nyelével be-
leolvasztják a színes viaszt. Miután kihűlt, üvegdarabbal visszacsiszolják. A minta ki-
alakítása során vagy magát a mintát töltik fel viasszal, vagy a minta hátterét, kiemelve 
a motívumokat. 
 A pásztorfaragásokon főként a Dunántúlon terjedt el ez a technika. Gyakorta együtt 
alkalmazzák a spanyolozást a karcolással. A spanyolozott tárgyakat általában nem lak-
kozták utólag, mert ez feloldotta volna a viaszt. Szükség esetén terpentinnel dörzsölték 
át, hogy szép fényt kapjanak a kész művek.
 Bár a spanyolzás elterjedését a szakirodalom egy ideig a merinó juhokkal érkező 
morva pásztorokhoz kötötte1, ennek ellentmondanak egyéb források. Az első merinó ju-
hokat 1773-ban hozták Magyarországra.  
Azonban a régészek és restaurátorok már 
egy VII. századi avar temető leletanyagá-
ban is találtak spanyolozásra emlékeztető 
technikával díszített tárgyakat2. Egy 18. 
század közepén készült magyar nyereg 
csontlemezeit szintén zöld spanyolozás 
díszíti3, a Balatoni Múzeum leltárkönyv-
ének bejegyzése pedig egy 1750-ben ké-
szült viasszal díszített mángorlóról tanús-
kodik4. Nem zárható ki tehát, hogy ez a 
rendkívül dekoratív és nagy kézügyessé-
get kívánó díszítőtechnika jóval régebben 
ismert volt a Kárpát-medencében. 

1 Balassa-Ortutay 1980:352-353
2 Vámosi 1995:101-108
3 Torma 1979:172
4 Szelestey 1996:313-315

Az RRM 53.6.1 leltári számú sótartón kikopott a 
spanyolozás, ezért jól látszanak a motívumoknak 
kimélyített részek.

FA
R

A
G

Ó
TE

C
H

N
IK

Á
K

 •
 F

A
R

A
G

Ó
SZ

ER
SZ

Á
M

O
K

24

A pecsétviaszt ceruza vastag-
ságú rudakban árulták. 
Gyertyaláng felett vagy kis 
rézkanálban felmelegítették, 
lecsöppentették, majd bele-
nyomták a viaszba a pecsétet.
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 Ha valakire azt mondjuk, nem ő találta fel a spanyolviaszt, akkor tulajdonképpen 
arra szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy olyan ötlete van, ami előtte már sokaknak 
megfogalmazódott a fejében. A spanyolviaszt igazából a természet „találta fel”. 
 A lakktetű (Kerria lacca) egy igazán különleges kis élőlény, megtermékenyített nős-
tényei az ivadékgondozást biztosítandó ragacsos, sűrű váladékot bocsátanak ki testük-
ből, ami gyantaszerű képződménynek látszik a faágakon. Ebből készül a sellakk: ösz-
szegyűjtik, megtisztítják és hevítés után vékony rétegekbe kiöntik, majd száradás után 
összetörik. A sellakk tehát állati eredetű gyanta, csaknem 3000 éve használja az embe-
riség. Felületkezelő anyag, élelmiszeripari adalék, nem mellesleg a spanyolviasz egyik 
alkotóeleme is a terpentin, a cinnóber (vörös porfesték) és az állagjavító kréta vagy bári-
um-szulfát mellett. 

A spanyolviaszhoz használt sellak egy természetes, állati eredetű 
gyanta, melyet a lakktetű megtermékenyített nőstényei termelnek.

Különböző színű sellakkok
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VÉSÉS ÉS DOMBORÚ FARAGÁS

A domború faragás és a vésés között az a különbség, hogy az utób-
bi során a tárgy síkjából metszik ki a motívumokat, leginkább geo-
metrikus jellegű díszítményeket. A domború faragásnál a díszíteni 
kívánt tárgy felszínén a minták síkjából eltávolították a felesleges 
alapanyagot, ezáltal a minták kiemelkedtek, plasztikusak lettek.  
A kemény fák alkalmasabbak erre a célra, kötöttebb szerkezetük mi-
att könnyebb aprólékos, pontos munkát végezni rajtuk. A domború 
faragás azonban gyengíti a fát, éppen ezért az állatok napi terelésé-
hez használt botokat nem nagyon faragták meg. Annál díszesebbre 
készítették az ünnepi és a polgári megrendelésre vagy ajándékba 
készült darabokat. Díszítettek domború faragással számtalan más 
tárgyat is: például széktámlát, mosólapickát, kendőtartót, sótartók 
tetejét, asztali írókészletet, dobozokat, cigarettakínálókat.
     Végezetül még egy díszítőtechnikát szeretnénk bemutatni az ol-
vasónak, melynek kialakításában a természet ugyanúgy rész vesz, 
mint a leleményes pásztorok. A sebzés által göcsöket lehet kialakí-
tani a fán. A botnak való ágat kiszemelte a pásztor, de nem vágta ki. 
Egyenletes távolságonként bemetszette kérgét, majd úgy hagyta. 
Idővel a növény benőtte ezeket a sebeket és kis dudorok képződ-
tek a vágások helyén. A pásztor csak ezután 
ment vissza érte, kivágta, lehántolta és ki-
szárította. A juhászbotok kampós végét az 
ág gyökérhez közelebbi elágazásából alakí-
tották ki.

FARAGÓSZERSZÁMOK

Minden faragónak megvolt a maga kedvenc szerszáma, ami az ő 
kezére állt. A pásztorok gyakran maguk készítették ezeket törött 
kaszából, rossz henteskésből, borotvából kireszelve a pengéket.
 A bizsók fa vagy csont nyélbe illesztett, rövid, egyenes, hegyes 
pengéjű szerszám. Mivel nem lehet összecsukni, kukoricacsutát 
húztak rá, hogy ne bökje ki a tarisznyát.5

 A kusztora összecsukható zsebkés, ennek fából, csontból, 
vagy szaruból készült nyele igen változatos lehet. Egyes darabo-
kon rézfoglalattal erősítették meg a penge és a nyél találkozását, 
kifaragták vagy spanyolozták a markolatot. A legtöbbet a juhá-
szok „babrálhattak a kusztorával6, mivel a juh mellett kevesebbet 
kellett az állatok után futkosniuk, nem úgy mint a gulyásoknak 
vagy a kondásoknak.

5 Malonyay 1911:101
6 Malonyay 1911:59

Bizsók RRM 3114

Kusztora RRM 4356
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Vésett technikával díszített gyufatartó részlete 
(RRM 724 ltsz)

Domború faragás 
az RRM 54.6.1 leltári 

számú boton

Sebzéssel díszített bot 
részlete. RRM 359
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Megnevezés: BIZSÓK • RRM 2880
Gyűjtés/származás helye: Somogyfajsz
Gyűjtés/készítés ideje: 1926/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Somogyi Józseftől vétetett
Leírás: 14 cm hosszú, fa nyélbe illesztett pengével, melyet borotvából reszeltek le, és mikor használaton kívül 
volt fa kupakba tették. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BIZSÓK • RRM 54.151.1
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1954/1900-1930 között
Készítő/ajándékozó neve: Szokol Istváné volt, az Igazságügyi Gazdasági Hivatal ajándéka
Leírás: Nyele hossza 10 cm, pengéje 5 cm. Keményfa nyélbe öntött, ólommal rögzített penge. Pásztor készí-
tette és használta fafaragáshoz, karcoláshoz. 
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: BIZSÓK • RRM 3114
Gyűjtés/származás helye: Henész
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Molnár József juhásztól vétetett, valószínűleg ő készítette
Leírás: 14 cm hosszú, fa nyélbe illesztett pengével, melyet borotvából reszeltek le. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BIZSÓK • RRM 5134
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, átadója neve ismeretlen
Leírás:  13 cm hosszú, fa nyélbe illesztett pengével.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: ZSEBKÉS • RRM 1558
Gyűjtés/származás helye: Kishárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Szájer Józseftől vétetett
Leírás: 8 cm hosszú, csontnyelű, összecsukható zsebkés, melyet nagyobb tárgyak metszéséhez használhat-
tak. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: ZSEBKÉS • RRM 151
Gyűjtés/származás helye: Csurgó
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Dr. Hőke István ajándéka
Leírás: 22 cm hosszú, csontnyelű zsebkés, pengéje enyhén íves.  
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



Megnevezés: KUSZTORAKÉS • RRM 2852
Gyűjtés/származás helye: Hetes
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, kartonján annyi szerepel: „egy pásztortól vétetett”
Leírás: 10 cm hosszú, faragott fanyelű, összecsukható zsebkés
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: KÉS • RRM 7149
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: Nyele 10,5 cm, pengéje hossza 15 cm, karcolással díszített, fanyelű kés. Rajta felirat: „SINRPf EMLÉK”. 
A betűk köze kékkel spanyolozott. Pásztorfaragvány.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: KUSZTORAKÉS • RRM 4356
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, átadója neve ismeretlen
Leírás: 10 cm hosszú, fanyelű, összecsukható zsebkés. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KUSZTORAKÉS • RRM 4354
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, átadója neve ismeretlen
Leírás: 9 cm hosszú, fanyelű, összecsukható zsebkés.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: ZSEBKÉS • RRM 4175
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1926/1913
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, kartonján annyi szerepel: „egy pásztortól vétetett”
Leírás:  Faragott, pirossal és zölddel spanyolozott nyelű, összecsukható zsebkés, rajta évszám: 1913.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BICSKA • RRM 7148
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: Nyele 9 cm, teljes hossza 15 cm, karcolással díszített, fanyelű, összecsukható zsebkés. Pásztorfaragvány.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KUSZTORAKÉS • RRM 2073
Gyűjtés/származás helye: Pödöri-puszta (Somogy)
Gyűjtés/készítés ideje: 1926/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Tapa Józseftől vétetett
Leírás: 10 cm hosszú, faragott fanyelű, összecsukható zsebkés
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: KUSZTOR • RRM 10.286
Gyűjtés/származás helye: Kisberki
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/ 19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Bodó István kanásztól vétetett, valószínűleg ő készítette
Leírás: Teljes hossza összecsukva 11 cm. Nyele fából faragott, stilizált virágmotívumokkal díszítve.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BUGYLIBICSKA • RRM 73.19.48
Gyűjtés/származás helye: Csoma
Gyűjtés/készítés ideje:19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, a mosdósi Fekete József gyűjteményéből való
Leírás: 16 cm hosszú, lilára festett, esztergált bükkfa nyelű, összecsukható pengével ellátott bicska.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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A kép forrása: 
fortepan.hu (40685)
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AZ ÁLLATOK GYÓGYÍTÁSA

Több tucat, sokszor több száz állatra vigyázni hatalmas felelősséget rótt a pásztorokra. 
Nem csak megőrizniük kellett az állatokat, ha megbetegedtek, meg is kellett gyógyítsák 
őket. A nyáj őrzői, akik egész napjukat a nyáj között töltötték, megismerték az egyes állato-
kat; mozgásukból, hangjukból egyből észrevették, ha betegek lettek. A pásztorok mester-
sége és vele a gyógyítás tudománya apáról fiúra, idősebbről fiatalabbra szállt. A paraszti 
társadalomban a tudás nem csak a gyakorlati, racionális ismereteket jelentette, hanem 
sokkal inkább olyasmit, ami az átlagember számára különleges ismeretet feltételezett. 
Aki sokat tudott, arról feltételezték, hogy természetfeletti hatalmakkal van kapcsola-
ta, ezért félelemmel vegyes tisztelettel fordultak felé, hiszen jobbnak látták vigyázni vele.  
A pásztorokat is óvatossággal kezelték, mivel ők vettek legkevésbé részt a falu mindenna-
pi életében, a közösségi ellenőrzés alól is mentesültek valamennyire. Olyasmihez értettek, 
amihez a többiek nem, speciális tudásuk eleve különössé tette őket. A népi gyógyászat-
ban akár emberről, akár állatról legyen szó, a racionalitás és az irracionalitás nem különült 
el egymástól, a gyógyításban egyaránt léteztek gyakorlati és hiedelmeken alapuló, 
rontás- vagy gonoszűző gyógymódok. A betegségek okát nem mindig biológiai okok-
kal, hanem sokszor ártalmas természetfeletti hatalmak beavatkozásával magyarázták.  
A pásztorok a kezükre bízott állatállomány egészségéért és szaporulatáért feleltek, így ezt 
megpróbálták gyakorlati és babonás módszerekkel is biztosítani. 
 A következőkben csak néhányat ismertetünk ezek közül, példákat felvillantva a népi 
állatgyógyítás rendkívüli sokszínűségére. Az állatállomány összetartására szolgáló, os-
torral kapcsolatos hiedelmeket a Ostorok és ostornyelek címet viselő fejezetben közöl-
jük. Bár egyes módszerek bizarrnak tűnhetnek az olvasónak, a paraziták és élősködők 
ugyanúgy a természet részei, mint a haszonállatok. Maguk a pásztorok is így tekintettek 
rájuk és még a számunkra talán visszataszítónak tűnő, nyüvek eltávolítására használt kis 
lapocskát is kidíszítették.
 Általános szokás volt nem csak a pásztorok, hanem valamennyi gazda között a ka-
rácsonyi asztal alá szénát, állattartással kapcsolatos eszközöket, egy marék kukoricát, 
búzát tenni. Ezt mint „megszentelődött” eszközt használták fel az állatok egészségének 
biztosításához. A tavaszi kihajtás előtt minden pásztor megpróbálta valahogy elérni, 
hogy a nyáj összetartó maradjon. Például megfüstölték az állatokat, a falkát kelet felé 
haladva megkerülve, vagy szentelt parázson hajtották át őket. A kanász, hogy a disznó 
megszokja őt, kutyával körbekergette az állatokat a karámban, majd közéjük dobta a ka-
lapját, vagy maga körül megforgatta a malacokat, aztán eléjük állt, megmutatva nekik, 
kinek a szavára kell hallgassanak. Egy másik módszer, hogy egy „kölletlen” kutyát bedo-
bott a disznók közé, ennek vonyítására összecsődültek a malacok és később bármelyik 
röffent közülük, a többi is odament.1

 Ha párzó kutya hasa alatt háromszor áthúzott zsebkendővel három esküvőre elment 
a pásztor, és ezzel a zsebkendővel odaállt a jószág elé szélirány ellenében, akkor azt a fal-
kát egy helyből el sem lehetett mozdítani. Ezt hívták a jószág megkötésének.
 A nyílt sebeket – például ha a kandisznók verekedés során megvágták egymást – 
sebkátránnyal kenték be. Ha benyüvesedett, sóval tömték be két-három naponta. 
 Az orbánc, más néven rög terjedését úgy próbálták megakadályozni a kanászok, 
hogy az elhullott állatot kivitték a másik határba, hogy szimbolikusan eltávolítsák a 
betegséget a falkából.

1 Takáts 1986:97
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Megnevezés: ÉRVÁGÓ • RRM 80.76.5
Gyűjtés/származás helye: Somogyzsitva
Gyűjtés/készítés ideje: 1980/1980
Készítő/ajándékozó neve: Nagy Géza
Leírás: Teljes hossza 16 cm, szélessége 3,4 cm. 
Csontból faragott, díszített nyelű szerszám, 
melybe egyik végén M alakú pengét illesztettek. 
Nagy Géza fafaragó készítette az 1980-as népraj-
zi és nyelvjárási gyűjtőpályázatra.
Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya

Megnevezés: SÁNTÁZÓ DOBOZ • RRM 80.76.4
Gyűjtés/származás helye: Somogyzsitva
Gyűjtés/készítés ideje: 1980/1980
Készítő/ajándékozó neve: Nagy Géza
Leírás: Hossza 11,5 cm, átmérője 4 cm. Csontból faragott, díszített, 
hengeres alakú doboz, talpa és teteje fából faragott. Nagy Géza fafa-
ragó készítette az 1980-as néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatra.
Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya

 Az érvágás általános gyakorlat volt a gyó-
gyításban, ha más gyógymód nem állt rendel-
kezésre vagy nem tudták meghatározni a baj 
forrását, emberen és állaton is alkalmazták. 
Sertésvész esetén a disznó szájpadlásán át-
vágták át az eret, de a módszert alkalmazták 
a juhászok is a birka szem feletti részén, gu-
lyások pedig a marha nyakán.

 A juhok betegsége a büdös sántaság, melynek 
során a csülkök közötti bőr és a főként a túlnőtt sza-
ru a nedvesség hatására fellazul és megtelepednek 
benne a baktériumok. Ez gyulladáshoz, szövetel-
haláshoz vezet és sántaságot okoz. Kezelése során 
eltávolítják a fertőzött részt és fertőtlenítő kenőcs-
csel, „sántázóval” kezelik az állat lábait. Ennek  
receptjét egyes juhászok titokként őrizték.

 A törött csontú állatnak fakérgekből csináltak sínt, ezt madzaggal szorosan hozzá-
kötözték a törött végtaghoz és addig rajta hagyták, míg a csont beforrt.2

 Ellésnél szintén segítették az anyaállatot, ha szükséges volt. A kanászok segítő 
kapcsot, egy drótból készült, hurkos végű eszközt készítettek, amit a malac állkapcsába 
akasztottak és ki tudták húzni vele a szülőcsatornából.
 A kergeség a kérődző állatok paraziták által okozott idegrendszeri betegsége. Az agy-
velőben hólyagok keletkeznek, amit a juhászok korábban úgy gyógyítottak, hogy az állat  
koponyacsontját felnyitották és eltávolították. A sebet szurkos vászonnal takarták be, 
hogy behegedjen.3 

2 Takáts 1986: 27-31
3 Szabadfalvi József 2001. Betegségek és gyógyításuk. In. Paládi-Kovács Attila (főszerk.). Magyar néprajz II., 

Akadémiai Kiadó, Bp., 730.o.
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 A tavaszi és nyári fülledt, párás időben 
a döglegyek és húslegyek gyakorta okoznak 
nyüvességet az állatokon. A sérült bőrfelület-
be vagy a nyálkahártyával fedett részekre toj-
ják petéiket. A beteg állat étvágytalanná válik, 
romlik gyapja minősége, ha pedig elhanyagol-
ják, el is pusztulhat. Ezért a pásztorok egy erre 
a célra elkülönített lapos kis fa- vagy csontda-
rabkával eltávolították a sebből az apró ku-
kacokat. A nyüvességet úgy is gyógyították, 
hogy kiolvasták a kukacokat: a pásztor nagy le-
vegőt vett, visszafelé számolt kilenctől, közben 
a földre hajolt és homokot szórt a sebre, mind-
ezt háromszor megismételve.4 

 Ha az állat felfúvódott, a gyomrába tro-
kárral vágtak lyukat. Ennek lényege, hogy a 
szúró eszközt és az azt körülfogó csövet egy-
szerre döfik az állat oldalába, majd kihúzzák a 
szúrót és a csövön át távozhatnak az emésztés 
során keletkezett gázok.5 
 Aki látott már testközelből szürkemar-
hát, az elképzelheti, micsoda bátorságra és 
ügyességre volt szüksége egy gulyásnak, 
mikor ennek a több tonnás állatnak a sze-
mét gyógyította. Ha beleszúrt a berekben 

legeltetett marha szemébe a nád és hályog képződött rajta, az állat könnyezni kezdett. 
Kikötötték az állatot, kóróval hosszában és keresztben is kipeckelték a szemhéját. 
Ahogy a szemgolyóját forgatta, a kórópálcikákon ledörzsölte vele a hályogot.6 

4 Takáts 1986:53
5 Paládi-kovács Attila 2001. Szarvasmarhatartás. In. u.ő. (főszerk.) Magyar néprajz II., Akadémiai Kiadó, Bp., 670-

671.o.
6 Takáts 1986:95

Megnevezés: NYÜVEZŐ • RRM 80.76.1

Gyűjtés/származás helye: Somogyzsitva

Gyűjtés/készítés ideje: 1980/1980

Készítő/ajándékozó neve: Nagy Géza fafaragó 
készítette 

Leírás: 12 cm hosszú, 1,6 cm széles hosszúkás, 
csontból faragott, tulipánfejben végződő lapocs-
ka. Nagy Géza fafaragó készítette az 1980-as 
néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatra. 

Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya

Megnevezés: TROKÁR • 80.76.3.1-2

Gyűjtés/származás helye: Somogyzsitva

Gyűjtés/készítés ideje: 1980/1980

Készítő/ajándékozó neve: Nagy Géza 

Leírás: Teljes hossza 20,4 cm, a hüvely hossza 9,3 
cm. Csontból faragott, díszített hengeres nyél, 
melybe hengeres keresztmetszetű, kihegyezett 
acéldarabot illesztettek. Hüvelye rézből készült. 
Nagy Géza fafaragó készítette az 1980-as népraj-
zi és nyelvjárási gyűjtőpályázatra.

Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya
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 Disznók esetében tenyészkanja csak a 
kanásznak volt, ő felelt azért, hogy a lehető 
legjobb állományt biztosítsa a község lakói-
nak. Az uradalmak esetében ez nem így volt, 
ott saját fedezőállatot tartottak. Érdekes ma-
gának a kanász szónak az etimológiája is: a 
kan szótő eredetileg talán disznót jelentett, s 
később kezdték el használni a hímnemű álla-
tok megnevezésére. Ezekkel a kanokkal egy 
éves koruktól négy-öt éven át fedeztettek, 
majd kimustrálták őket. Ekkorra már paj-

zsot növesztett oldalára a kandisznó, úgy megkeményedett a húsa, hogy alig lehetett 
belevágni. A kimustrált disznót kiherélték, de ezután is legalább nyolc-tizenkét hóna-
pig kellett hizlalni, hogy húsa átalakuljon, így csak olyanoknak érte meg, akik vállalni 
tudták a befektetést. A herélés a pásztorok feladata volt, ennek napja általában nagy-
pénteken kezdődött. Nem volt veszélytelen feladat, Horváth Pili György taszári kanász 
elmondása szerint még a sokat próbált kanászok is „Isten segélj meg!” fohásszal kezd-
tek neki.7 A herélőkést csak a zacskó felvágásához használták, a heréket kihúzták míg 
az ér elszakadt. Ügyes herélőnél nem folyt vér. A juhászok a felvágott zacskóból foggal 
húzták ki az állat monyit.8 

7 Takáts 1986:30
8 Szabadfalvi József 2001. Betegségek és gyógyításuk. In. Paládi-Kovács Attila (főszerk.). Magyar néprajz II., 

Akadémiai Kiadó, Bp., 729.o.

Megnevezés: HERÉLŐ KÉS • RRM 80.76.2

Gyűjtés/származás helye: Somogyzsitva

Gyűjtés/készítés ideje: 1980/1980

Készítő/ajándékozó neve: Nagy Géza

Leírás: A nyele hossza 10,4 cm, a penge 4,8 cm. 
Csontból faragott, díszített nyelű szerszám. Nagy 
Géza fafaragó készítette az 1980-as néprajzi és 
nyelvjárási gyűjtőpályázatra.

Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya

Birkák kihajtása. Törökkoppány, 1927.
Gönyei Ébner Sándor felvétele (RRM NF 7491)
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A RRM 80.76.5 
leltári számú
érvágó részlete
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Disznók a legelőn, 1974 Vízvár 
(RRM NF 12.064, 
Lantos Miklós felvétele)



O
STO

R
O

K
 ÉS O

STO
R

N
Y

ELEK

41

OSTOROK ÉS OSTORNYELEK

Talán nem is gondolná az olvasó, hogy az állatok tereléséhez 
használt eszközök között van egy olyan, aminek a hangsebes-
séghez is köze van. Az ostor elsősorban nem a fizikai kontak-
tus miatt hatékony, hanem durranó hangja az, ami megri-
asztja az állatot. Nem más ez, mint hangrobbanás, ugyanis ha 
egy körülbelül 30–40 cm hosszú fa nyélre egy karikán forgó 2–3 
méteres bőrfonatot erősítünk, ez egy gyors mozdulattal fel-
gyorsítható 340 m/s, azaz több mint 1200 km/óra sebességűre. 
Mikor átlépi a hangsebességet, akkor halljuk a durranást. 
 Ostora a csikósnak, a gulyásnak és a kanásznak volt. 
Juhászok nem használták. Somogyban a legtöbb adatunk a 
kanászokéról maradt fenn, akik a faluból való ki- és behajtás-
kor terelték ezzel a falkát. A népmesék kurta farkú malaca 
nem a képzelet szüleménye. Előfordult néha, hogy a fiatalabb, 
gyengébb malacoknak leszakadt a farka egy-egy véletlen 
ostorcsapástól, ezeket nevezték kurtának. Kanászostort 
borjú vagy kutya bőréből fontak. A kanásznak, főleg a ride-
gen tartott falka őrzőjének, nem volt kutyája, mert a disznók 
széttépték volna. A falusiak, ha meg akartak szabadulni egy-
egy komisz kutyától, elvitték a kanásznak: a disznók pillana-
tok alatt széttépték.
 Az ostor volt a falka egybentartásának szimbolikus esz-
köze is. Úgy tartották, ha Szentgyörgy nap előtt1 megölt kí-
gyó nyelvét a végébe fúrt kis lyukba dugják, segít összetartani 
az állatokat. Ha új helyre szegődött a pásztor, ilyennel durrog-
tatta körbe a legelőt.2 Gonoszűző napokon (Orbán nap 05.25, 
Rókus nap 08.16, Vendel nap 10.24, Éva estéje 12.24) a kato-
likus hitű berki pásztorok a kezükben lógó rózsafüzér „erejét” 
nyakukba akasztott gonoszűző ostorral növelték.3 Ezen hét 
karika, sudarán pedig hét gomb volt, nyelén keresztes fenyő 
formájú faragással. A rózsafüzérek szentelésekor ezt is az ol-
tárra tették, vagy szenteltvízzel meghintették. 
 Ha új pásztor került az állatok mellé, szentelt sonka mad-
zagjából font ostorral hajtott ki első alkalommal, majd kelet 
felé fordulva eltemette a legelő végében, hogy megszüntesse 
elődje hatalmát a nyáj és a legelő fölött.

1 Április.24., az állatok kihajtásának hivatalos időpontja
2 Takáts 1986:57
3 Takáts 1986:94

Kígyós motívum az RRM 8360 
leltári számú ostornyélen
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 9118

Gyűjtés/származás helye:  
Kopárpuszta

Gyűjtés/készítés ideje: 
1934/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve:  
Kálmán István juhásztól vétetett, ő készíthette

Leírás: 
A nyél hossza 53 cm, csapója 270 cm. Nyele fából fara-
gott, hét sor gyűrűs motívummal, csapója nyolc ágból 
font bőrből, rézkarikával rögzítve, sallangokkal díszítve.  

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTOR • RRM 7161

Gyűjtés/származás helye:  
Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje:  
1930/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve:  
pásztormunka, Rippl-Rónai Ödön ajándéka

Leírás: 
A nyél hossza 38,5 cm, csapója 240 cm. Nyele fából fa-
ragott, középen gömbszerű dísszel, innen végéig apró 
háromszöges ékítmény fut, vége ólomberakásos. Négy 
karikával kapcsolt, bőrből font csapóval.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTOR • RRM 80.29.1

Gyűjtés/származás helye:  
ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje:  
1970-es évek/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve:  
Együd Árpád gyűjtése, készítője ismeretlen

Leírás: 
A nyél hossza 36 cm, az ostor 195 cm. Nyele fából fa-
ragott, alsó harmadban ólom berakással, domború, 
szélesgyűrűs, geometrikus motívumokkal. Csapója 
négy ágból font, bőrből készült, sudara hiányzik.

Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya
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Megnevezés: OSTOR • RRM 7161

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen,   
valószínűleg Somogy megye 
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége  
- 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, készítője 
ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön ajándékaként

Leírás: A nyél hossza 38,5 cm, az ostor 140 cm. 
Nyele fából faragott, középtájon egyszerű, gyűrűs, 
domború faragással, felfutó bemetszett három-
szöges díszítéssel, végén ólomberakással. Csapója 
nyolc ágból font bőrből készült, négy rézkarikával 
rögzítve.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KANÁSZOSTOR • RRM 67.23.1
Gyűjtés/származás helye: Lengyeltóti
Gyűjtés/készítés ideje: 1967/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kanász készítette, de cipészmester őrizte meg, mivel apjától kapta. Utóbb egy kaposvári 
általános iskolás gyerek, Kovács István kapta meg. Kovács Istvánnétól vétetett.
Leírás: A nyél hossza 41 cm, az ostor 140 cm. Vadkörtefából faragott, kutyabőrből font ostor. Nyelén három dom-
ború faragással készült gyűrű között leveles motívumok. Karikája rézből készült.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: KANÁSZOSTOR • RRM 67.20.1

Gyűjtés/származás helye: Bánya-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1967/1915-18 körül

Készítő/ajándékozó neve: Merencsics József horvát 
származású kanász készítette, tőle vétetett

Leírás:  A nyél hossza 54 cm, az ostor 303 cm. Bükkfából 
faragott, dísztelen nyél, rajta kutyabőrből font ostor, 
melynek végén kenderből font „sudár”.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: OSTOR • RRM 71.16.2

Gyűjtés/származás helye: Kaposvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1971

Készítő/ajándékozó neve: Matvca István volt lengyel-
tóti kocsistól vétetett, ő készítette

Leírás: A nyél hossza 51 cm, az ostor 230 cm. 
Keményfából faragott, domború faragással díszített 
nyél, ló és ember motívummal, pettyezett háttérrel, 
végén ólomberakásos díszítéssel. Csapója nyolc ág-
ból font, bőrből készült, rézkarikával kapcsolódik. 
Nyelében felirat: „MATVCA ISTVÁN 1971”. 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: KARIKÁS OSTOR • RRM 10.017
Gyűjtés/származás helye: Ropoly-puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Biroleri I.-tól vétetett
Leírás: A nyél hossza 48 cm, fonott része 250 cm. Kutyabőrből font ostor, nyele fából készült, középtájon tulipános 
motívummal domború faragással díszített.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SZŐLŐŐRZŐ  OSTOR • RRM 51.8.36

Gyűjtés/származás helye:  
Kaposhomok (Fonóban készült)

Gyűjtés/készítés ideje: 1951. /1940-50 környékén  
készült 

Készítő/ajándékozó neve: készítője és átadója isme-
retlen

Leírás: A nyél hossza 58 cm, az ostor hossza 207 cm. 
Félig hántolt, bicskával faragott mogyoró nyélre font 
kenderkóc ostor. Szőlőőrzésre használták, ezzel csat-
togtattak, hogy elhajtsák a madarakat. 

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: KISOSTOR • RRM 80.18.46

Gyűjtés/származás helye: Hencse

Gyűjtés/készítés ideje: 1980/1910-es évek

Készítő/ajándékozó neve: Özv. Pados Lászlónétól 
vétetett, aki gyermekkorában bojtárkodott

Leírás: A nyél hossza 48 cm, csapója 137 cm. Nyele 
enyhén gömbölyített, dísztelen puhafából faragva, 
csapója kenderből fonva. Végén pótlás műszálas spár-
gából.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 8361
Gyűjtés/származás helye: Marcali
Gyűjtés/készítés ideje: 1932/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Cserép János volt gulyástól vétetett, ő készítette
Leírás: A nyél hossza 48,5 cm. Fából faragott, középtájon tükörszimmetrikus gyűrűs, illetve leveles-gyűrűs dombo-
rú motívumokkal, végén ólomberakással.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 8363
Gyűjtés/származás helye: Marcali
Gyűjtés/készítés ideje: 1932/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Cserép János volt gulyástól vétetett, ő készítette
Leírás: A nyél hossza 48,5 cm. Fából faragott, középtájon gyűrűs-leveles motívumok között domború faragású 
leveles díszítmény, melynek háttere apró vonalakkal kitöltve. Végén ólomberakás.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 8360
Gyűjtés/származás helye: Marcali
Gyűjtés/készítés ideje: 1932/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Cserép János volt gulyástól vétetett, ő készítette
Leírás: A nyél hossza 48,5 cm. Fából faragott, domború faragással díszített, középtájon pettyezett háttér előtt 
kígyót és leveleket formázó motívummal, végén ólomberakással.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 10.089
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09./19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: A nyél hossza 49 cm. Sötét színű fából faragott, domború faragással díszített ostornyél. Címer, kígyó és 
makkos motívumokkal, a minták háttere pettyezett, lyuggatott.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 10.088
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09./19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: A nyél hossza 46 cm. Fából faragott, közepén apró háromszögekből álló, domború faragással díszített.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 10.090
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: A nyél hossza 48 cm. Fából faragott, közepén domború faragással díszített ostornyél, leveles motívumok-
kal, a minták háttere lyuggatott, minta alsó felében „P F” monogram.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 10.092
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09./19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve:  A nyél hossza 45 cm. Világos fából faragott, gyűrűs díszítéssel, kissé durván kidolgozott.
Leírás: A nyél hossza 45 cm. Világos fából faragott, gyűrűs díszítéssel, kissé durván kidolgozott.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 10.093
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09./19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: A nyél hossza 46 cm. Világos fából faragott, gyűrűs díszítéssel, alja esztergált jellegű kerek gombban  
végződik.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 10.179

Gyűjtés/származás helye: Kisberki

Gyűjtés/készítés ideje: 1936. 09. /19. század vége – 20. 
század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Bódis István pásztortól 
vétetett, ő készíthette

Leírás: A nyél hossza 47 cm. Fából faragott, középtá-
jon aprólékos, metszett háromszögekből álló gyűrűs, 
mértanias díszítéssel, végei kúp alakban kialakítva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 10.134

Gyűjtés/származás helye: Nagyberki

Gyűjtés/készítés ideje: 1934. 09. /19. század vége - 20. 
század eleje

Készítő/ajándékozó neve:  Kikhard István kanásztól 
vétetett, ő készíthette

Leírás: A nyél hossza 45 cm. Fából faragott, közép-
tájon rendkívül aprólékos, metszett háromszögekből 
álló gyűrűs, mértanias díszítéssel

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 65.125.1
Gyűjtés/származás helye: Marcali
Gyűjtés/készítés ideje: 1964/20. század első fele
Készítő/ajándékozó neve: Kanász használta, a mezőn találták. A Latinka Sándor Fiúkollégium 
Honismerti Szakkörén Kadocs László taranyi tanuló gyűjtötte
Leírás: A nyél hossza 47,8 cm. Tölgyfából faragott, domború faragással díszített ostornyél. Közepén 
mértanias mintázatú gyűrűsorok fognak közre egy leveles mintasort. Egyik végén disznók és tulipán.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 7121
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/1914
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: A nyél hossza 48 cm. Fából faragott, domború tulipános faragással díszített, „1914” felirat 
bevésve alatta.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 9957
Gyűjtés/származás helye: Ropoly-puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Biroleri Ferenc kanásztól vétetett, ő készíthette
Leírás: A nyél hossza 49 cm. Fából faragott, domború díszítéssel cifrázott. Alul és felül apró háromszöges bemet-
szésekkel díszített gyűrűsor fogja közre az ibolyás-virágmotívumos középső részt, melynek háttere apró három-
szöges bemetszésekkel van kitöltve.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 9612
Gyűjtés/származás helye: Ropoly-puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Biroleri Ferenc kanásztól vétetett, ő készíthette
Leírás: A nyél hossza 42 cm. Fából faragott, domború díszítéssel cifrázott. Alul és felül apró 
háromszöges bemetszésekkel díszített gyűrűsor fogja közre a virágmotívumos középső részt, 
melynek háttere apró háromszöges bemetszésekkel van kitöltve.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 2893
Gyűjtés/származás helye: Somogyfajsz
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Takács Györgytől vétetett
Leírás: A nyél hossza 49 cm. Fából faragott, öt sor gyűrűs motívummal díszített, melyek mentén apró, félköríves 
bemetszések.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 9958
Gyűjtés/származás helye: Ropoly-puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Biroleri Ferenc kanásztól vétetett
Leírás: A nyél hossza 48 cm. Fából faragott, domború díszítéssel cifrázott. Középtájon három sor leveleket közre-
fogó gyűrűs motívummal.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 1601
Gyűjtés/származás helye: Kémes, Baranya megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Dr. Lamper Aurél MÁV internátus igazgató ajándéka
Leírás: A nyél hossza 18 cm. Nyele fából faragott, domború díszítéssel, hosszanti pálcás motívumok előtt leveles 
mintával.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 2838
Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége-  20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: egy pásztortól vétetett
Leírás: A nyél hossza 44 cm. Fából faragott, négy sor domború gyűrűs mintával, köztük rombuszos, geometrikus 
motívumokkal.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 11.777 
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1943. 09. /19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, átadója neve ismeretlen
Leírás: A nyél hossza 47 cm. Körtefából faragott, középtájon három leveles jellegű, domború motívummal, melye-
ket gyűrű fog át.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 2839
Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: egy pásztortól vétetett
Leírás: A nyél hossza 45 cm. Fából faragott, végig sűrű, domború gyűrűs díszítéssel.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 2841
Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: egy pásztortól vétetett
Leírás: A nyél hossza 46 cm. Fából faragott, egyenletes gyűrűs motívumokkal díszített.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 2840
Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: egy pásztortól vétetett
Leírás: A nyél hossza 45 cm. Fából faragott, gyűrűs motívumokkal díszített, köztük két sor szélesebb sima rész, 
melyben apró háromszöges vésett díszítmény.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 2842
Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: egy pásztortól vétetett
Leírás: A nyél hossza 46 cm. Fából faragott, gyűrűs motívumokkal díszített, köztük két sor szélesebb sima rész, 
melyben apró háromszöges vésett díszítmény.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 2892
Gyűjtés/származás helye: Somogyfajsz
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Takács Györgytől vétetett
Leírás: A nyél hossza 50 cm. Fából faragott, domború levélmintákkal díszített.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 2887
Gyűjtés/származás helye: Somogyfajsz
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Somogyvári Józseftől vétetett
Leírás: A nyél hossza 42 cm. Fából faragott, gyűrűs motívumokkal díszített, középtájon négy vastagabb, melyeket 
alul és felül leveles-gyűrűs díszítmény fog közre.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 10.023
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán Istvántól vétetett, ő készíthette
Leírás: A nyél hossza 45,5 cm. Jávorfából készült, domború faragással díszített ostornyél. Címer, tulipános és  
virágmotívummal.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 71.36.1
Gyűjtés/származás helye: Kaposvár
Gyűjtés/készítés ideje: 1971/20. század második fele
Készítő/ajándékozó neve: Matvca István volt lengyeltóti kocsistól vétetett, ő készítette
Leírás: A nyél hossza 47,5 cm. Világos keményfából faragott, vésett kutya és virág mintával díszített,   
végén ólomberakásos ostornyél. A minták háttere pettyezett.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: OSTORNYÉL • RRM 65.74.1
Gyűjtés/származás helye: Kaposfő
Gyűjtés/készítés ideje: 1963/1958
Készítő/ajándékozó neve: Harangozó Imre volt kaposfői csikóstól vétetett, ő készítette
Leírás: A nyél hossza 50,5 cm. Szilfából faragott, domború faragással díszített ostornyél. Gyűrűs, rombuszos,  
pálcás motívumokkal, felső végéhez közelebb „H I” monogram, cserepes virágmotívum és „1958” évszám.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Kiss Gyula mikei juhász botjával. 
Kaposvár, 1955. 
Takáts Gyula felvétele 
(RRM NF 661)
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BALTÁK, FOKOSOK, JUHÁSZKAMPÓK, BOTOK

Múzeumunk látványraktárának egyik leggazdagabb és legsokoldalúbb gyűjteményi alegy-
sége a több mint 200 darabnyi tételből álló botok, balták, fokosok és juhászkampók kol-
lekciója. Terjedelmi okokból katalógusunkban nem mutathatjuk be az összeset, azonban a 
jellegzetesebb típusokból válogatást állítottunk össze. A legérdekesebb, legváltozatosabb 
darabok jól illusztrálják a különböző felhasználási területeket és díszítőtechnikákat.

 Az állatok tereléséhez, őrzéséhez használt eszközök közül első-
ként a juhászkampókkal foglalkozunk. Egyik hosszabb, másik rövidebb, 
melyből használója magasságára következtethetünk. Kampójuk széles-
sége arról is árulkodik, milyen fajta birkára használták, díszítésükben 
kedvelt volt a kosfejes faragás. 
A legcifrábbak ünnepi darabok, ezeknek akkora, és olyan díszes kam-
pót faragtak, hogy juhot soha nem foghattak vele, nem is arra való volt. 
Viselőjük rangját hirdették: faragott díszek, megannyi virág és tulipán, 
tekergőző kígyó tanúskodik a juhászok büszkeségéről. 
 A gulyások egyenes, kiszélesedő fejű bunkósbotot vagy ólmosfejű 
botot használtak. Ezek a lehető legváltozatosabban lettek kialakítva: az 
egyik végét faragott rózsa és csontberakás díszíti, a 
másikon szinte karikatúraszerűen megformált fér-
fiportré, de akad ólomból öntött buzogányos végű 
is, mely elegáns és egyben veszedelmes fegyver. 
Ezeket nem csak pásztorok használták, jó szolgá-
latot tett a ház körül és az útra kelők, erdőjárók is 
magukkal vitték.

RRM 75.41.17

RRM 9249RRM 7090

RRM 7096
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 A fokosok és kanászbalták, egy része a „régi világ” 
iránti nosztalgia miatt népszerű ajándéktárgynak számí-
tott, míg a használatra szánt darabok esetében egy-egy jó 
fejhez több nyelet is cseréltek az évtizedek alatt.
 A kanászok legfontosabb eszköze volt a balta, más né-
ven balaska. A századforduló környékén be is tiltották vise-
lését, mert veszélyes fegyver volt. Olyan ügyesen bántak vele 
a pásztorok, hogy ha kellett, lapjával oldalbadobták a tilos-
ban járó a disznót. Vágtak vele fát, használták önvédelemre: 
nem csak a megvadult állatok ellen, hanem nézeteltérések 
orvoslására is. Bár „kisfejsze, fokos és buzogány beszélgetett 
abban az időben” – mesélte Lukács István bélatelepi gulyás1 
– azért mégiscsak úgy látták, hogy „a kanászvilág addig volt 
szép, amíg a kisbalta foroghatott.”2

 „Általában a kanászoknak szenve-
délyük volt a baltaviselés. Apám fején is 
olyan vágás volt a homlokán, hogy 12 éves 
koromban, ha belefektettem az ujjamat, 
nem látszott ki a repedésibül. Hogyan tör-
tént, nem szólt róla soha, mert igen hallga-
tag ember volt. Tudom, hogy kocsmában a 
balta mindig bele volt vágva a mesterge-
rendába. Ez szokás volt. Csak az vehette 
ki, aki belevágta. Én csak a farkát láttam 
ennek a világnak, ami letűnt, de szép világ 
volt, jólment a kanászoknak.”

1 Takáts 1986:100
2 Takáts 1986:18

RRM 7120 díszfokos, 
lapjain felirattal: „NE 
BANTSD A MAGYART 
MERT PORUL JARSZ”

RRM 4319

RRM 61.421.1



Nem csak baltát és buzogányos végű botot forgattak a 
pásztorok, hanem a faragókést is; ha épp nem egy só-
tartón vagy tükrösön dolgoztak sétabotot faragtak az „uraknak”. Ezek 

markolata készülhetett agancsból, díszítették karcolással, faragással, spanyolozással, 
ólomberakással. A legkülönbözőbb állatalakok kerültek markolatukra, némelyiken – 
mint például Bagol András botján – történelmünk nagyjai, másokon betyárjelenetek, 
vagy épp készítője hatalmas türelmét és ügyességét hirdető aprólékos faragás, amitől 
úgy néz ki, mintha fonott felülete lenne. 
 Ha távolabbról szemléljük a vitrinekbe tett botokat, mind egyformának látszanak, 
talán csak egyik-másik magassága, színe tér el első ránézésre. Azonban minél közelebb-
ről vesszük szemügyre az egyes darabokat, annál jobban kirajzolódnak a különbségek.
Ahogy a botok között, úgy az emberek között sincs két egyforma, s ki-ki a maga ízlé-
sének, termetének, karakterének megfelelő botot használta sokszor együtt öregedve a 
támasztékul, munkaeszközül szolgáló darabokkal. 

RRM 7042

RRM 7055 

RRM 55.48.1

RRM 7092
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 Malonyay Dezső A magyar nép művészete című, öt kötetes munkájában a harma-
dik kötet végén külön fejezetet szentel Bagol Andrásnak. Ahogy írja: „Bagol András, a 
kivadári magyar juhászgazda páholt végig cifra botjával, hogy mit kuncsorog a magyar író 
külföldön!...”3 Érzékletesen megfogalmazott, szórakoztató történetében beszámol róla, 
hogy épp a franciaországi Finistére városában üldögélt egy borongós napon az óceán-
parton  Somssich gróffal,  és egy nemzetközi festőcsapattal. Alexandre Harrison4 pedig a 
grófnak festett egy tengerparti látképet egy BagolAndrás által készített botért. Leírása 
alapján nagyon hasonló lehetett a múzeumban őrzött RRM 67.18.1 számúhoz:
 „Készült Somogy megyében, a nagyatádi járásban, Kivadáron, és cselekedte Bagol András 
maga, miként ez meg is vagyon írva a kiteremtettézett somfaágra. Csillagos ólombuzogány a feje s 
végig hímes az egész, beöntve színes viasszal; csipkézett karikák díszlenek a buzogány alatt s lejebb, 
szép sorjában, históriás képek és írások következnek. Legelsőbben két lovas magyarok s alattuk a 
megmagyarázás: «A Magyarok Bejövése 893». Következik, ágaskodó csikón, egy sisakos magyar s 
mellette egy kürtös vitéz: «Árpád fejedelem, Lehel vezér». És itt, mielőtt tovább haladna a nemzeti 
história illusztrálásában, a művész helyénvalónak találá fölróni, csupa öreg bötükkel, magát a bot 
történetét is «BAGOL ANDRÁS MUNKÁJA ÉLJEN A BOT GAZDÁJA». Ezután következik a négytor-
nyú vár, meg ismét egy lovas ember s az írás: «Aszigetvár Ostroma 1566 A HÕS ZRINYI». A sziget-
vári hőst követi egy lobogós ingujjú csikós, akit nem lehet összetéveszteni mással, mert ott az írás õ 
róla is: ISTEN ostora RÓZSA sándor». Külön keretbe foglalva, megint a bot történetét magyarázza 
a művész: «Készült kivadáron, Somogy Megyében, NAGYATÁDI járásban». És most következik a 
jelenkor: két huszár, de csak gyalogosan, Kossuth Lajos az egyik, Petőfi Sándor a másik, s köztük 
egy magyar menyecske, alattuk, koszorúval körülfonva, az írás: 
 «TALPRA MAGYAR hí a HAZAPETÕFI szavai Éljen a Szép MAGYAR HAZA 1848 kutya német 
tönkretette KOSSUTH PETÖFI éljen KIVADÁR»”

 Malonyay azonban nem elégszik meg a bot leírásával, hanem megfigyeli a kontrasz-
tot a képzőművész Harrison és a pásztorfaragó Bagol András között. „Mialatt ezt ma-
gyaráztam nekik, Harrison dolgozott. Mozgott folyton, rángatta a vállát, mintha valami 
nagyon nehéz batyut akart volna lerázni a hátáról, egyszer egyszer tikkadtan lihegett, – 
lázasan csapkodta a vászonhoz az ecsetet: szinte erőszakosan tépte, szaggatta magából 
azt, amit föstött. Eközben kipirult, egészen beleizzadt munkájába, mintha nem is ecsettel 
dolgoznék, de kazán alá lapátolná a szenet. Elgondolkoztam: ez az ünnepelt, világhírű mű-
vész, hogy kínlódik! ... Milyen jóízűen szopogatta pipáját Bagol András, miközben a botot 
faragta!...”
Irigykedve és őszinte csodálattal szemlélték ennek az egyszerű juhásznak a munkáját az 
előkelő művésztársaság tagjai, akik „a saját lelki nyomorúságaikkal kenik teli vásznaikat” 
– legalábbis Harrison így vélte. 
 Somssich gróf megosztotta velük, hogy egy látogatása alkalmával az akkor erdő-
őrként dolgozó Bagol kunyhójában aludt. Az öreg sokat látott ember volt, fiát orvva-
dászok lőtték le. Ottjártakor észrevett egy kis keresztet a kunyhó zsuppfedelébe szúrva; 
fenyegetésként küldték a rapsicok Bagolnak. A gróf aggodalmára csak ennyit felelt: „Egy 
életem, egy halálom. Legalább betegség nem ér.” A történetet hallgatván, az öreg pásztor 
munkáját nézegetve Malonyay szerint meg is fogadta a társaság, hogy meglátogatják 
egyszer Bagolt az erdő mélyén „művészetet s életbölcsességet tanulni”. 

3 Malonyay 1911:295-298
4 Thomas Alexander Harrison (1853-1930), amerikai tájkép- és tengerfestő. Élete nagy részét Franciaországban 

töltötte.
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Megnevezés: FOKOS • RRM 67.18.1

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1967/1892

Készítő/ajándékozó neve: Bagol András készítette, a lábodi Honismereti 
Szakkör gyűjtéseként került elő, Mike Györgyi tanár ajándéka

Leírás: Nyele 44 cm hosszú, keményfából készült, piros és zöld tintával 
színezett. Közepén ólomgyűrű van. Gyűrűs mezőkre tagolódik, legfel-
sőben Petőfi, női alak és fa, középsőben felirat: „ÉLJEN AKIÉ E FOKOS 
1892 BAGOL ANDRÁS MUNKÁJA VIDÁM NAPOT OB”, az alsóban lovon 
ülő katonák. Alsó vége letörött és elveszett, az itt látható rajz Szigetvárt 
ábrázolja, „ZRÍNYI KIROHANÁSA SZIGETVÁRNÁL” és „ZRÍNYI 
SZIGETVÁR HŐSE” felirattal. Feje 7,5 cm széle, ólomból készült.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: KANÁSZBALTA • RRM 61.421.1
Gyűjtés/származás helye: Inke
Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1850 körül készült a feje, a nyele a 20. század elején
Készítő/ajándékozó neve: falusi kovácsmester készítette fejét, nyelét Tóth Mihály fafaragó tette bele később
Leírás: 90 cm hosszú a fából készült, dísztelen nyele, 13 cm széles vasból kovácsolt feje.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: FOKOS • RRM 7120
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 67,5 cm hosszú, sebzéssel bütykösre alakított szárú, fa nyelű fokos. Feje vasból készült, lapított oldalain 
felirat, egyiken: „NE BANTSD A MAGYART”, másikon: „MERT PORUL JARSZ”. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: FOKOS • RRM 80.25.1
Gyűjtés/származás helye: Hencse
Gyűjtés/készítés ideje: 1980/19. század végén készült a feje, nyele a 20. század elején
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Özv. Pados Lászlónétól vétetett
Leírás: Nyele 75 cm hosszú, fából készült, vasból kovácsolt feje 12 cm széles. A 10 holdas   
Rádóczi-család családfője használta úton fegyverként, erdei munkáknál, sétabotnak.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: FÁBÓL KÉSZÜLT DÍSZFOKOS • RRM 4319
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Dr. Fekete Gyula ajándékozta
Leírás: 117 cm hosszú, fából készült, mértanias faragott díszítésekkel cifrázott díszfokos.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: FOKOS • RRM 4737
Gyűjtés/származás helye: Kisbajom
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/1818
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Herzsei Lajostól vétetett
Leírás: 85 cm hosszú, fa nyelű, 13 cm széles vasból készült, lapított, íves élű fejjel.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: FOKOS • RRM 7117
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 104,5 cm hosszú, fa nyéllel, vasból kovácsolt, élénél enyhén íves fejjel. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: JUHÁSZKAMPÓ • RRM 4315
Gyűjtés/származás helye: Mernye
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/19. század vége -  20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, a Kegyes Tanítórend Kormányzóságának ajándéka
Leírás: 102 cm hosszú, kapós végű bot, „göbörcsös” díszítéssel. A botnak kiszemelt ágat egyenletes távolságok-
ban bemetszik, majd mikor már benőtte a sebet, akkor vágják le. Kampós részén egyszerű, vésett virágdíszítés.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: JUHÁSZKAMPÓ • RRM 4316
Gyűjtés/származás helye: Mernye
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, a Kegyes Tanítórend Kormányzóságának ajándéka
Leírás: 110 cm hosszú, kapós végű bot, kampója kígyófejben végződik, oldalát természetes göcsök díszítik.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: JUHÁSZKAMPÓ • RRM 7096
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége -  20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 107 cm hosszú, faragott kapós végű bot, természetes göcsökkel oldalán.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: JUHÁSZBOT • RRM 7105
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 103 cm hosszú, domború faragással díszített juhászbot. Oldalán kígyó tekereg, virágos 
motívumok, alattuk rombuszos és négyzetes, aprólékos díszítés. A csontból faragott kampó vége 
felfelé néző kosfejet formáz, a bot felső végét a kampónál ólomberakás cifrázza.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: JUHÁSZBOT • RRM 7115
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége  - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 95 cm hosszú, hántolatlan fából készült, vaskampós juhászbot.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: KAMPÓS PÁSZTORBOT • RRM 11.137
Gyűjtés/származás helye: Nagybajom
Gyűjtés/készítés ideje: 1939.08./19. század vége – 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Özv. Sárközy Jenőné ajándéka
Leírás: 106 cm hosszú, faragott juhászbot. Kampóján fából faragott láncszemen függő fa lakat,    
a tetején lévő fából faragott két szem láncon függő kulcs elveszett. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BUNKÓSBOT • RRM 7086
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 95 cm hosszú, bunkós végű bot, domború faragással díszítve. Felső negyedében függőleges, enyhén csa-
varodó felirat: „ÉLJ SOKÁ LÁZÁR PAJTÁS”, címer, alatta „DUDÁS” felirattal, keretben „Sz L” monogram. A bun-
kója tövénél leveles-gyűrűs motívum.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: FURKÓS PÁSZTORBOT • RRM 6950
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhásztól vétetett, ő készítette
Leírás: 121 cm hosszú, domború faragással díszített bot. Szára sebzéssel kialakított, „természetes” göcsökkel 
díszített. Furkója tetején domború körrózsa faragva, oldalán kiöltött nyelvű kígyó tekereg, fölötte zöld béka, 
levelek és „1932” évszám.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BUNKÓS PÁSZTORBOT • RRM 9249
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhász készítette, tőle vétetett
Leírás: 110 cm hosszú, bunkós végű bot. Alján karcolt leveles-virágos díszítés, majd 12 sor fekete és 
világos, gyűrűs csontberakás. Bunkója körrózsás motívummal domborúan faragott.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: ÓLMOS BOT • RRM 7080
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 94 cm hosszú, sebzéssel bütykösre alakított szárú, tetején 5,5 cm magas ólommal.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: ÓLMOS VÉGŰ BOT • RRM 75.41.17
Gyűjtés/származás helye: Zamárdi
Gyűjtés/készítés ideje: 1972/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, a Piller Dezső-féle zamárdi iskolagyűjteményből
Leírás: 58,5 cm hosszú, somfából készült, törött végű bot, végén buzogányszerűen megmunkált 
ólommal, melynek hossza 8,5 cm.  
Gyűjtő/leltározó neve: Piller Dezső, Knézy Judit

Megnevezés: BOT • RRM 2246
Gyűjtés/származás helye: Csákány 
Gyűjtés/készítés ideje: 1926/1870 körül
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Lehner Ilona ajándéka
Leírás: 95 cm hosszú, sárgásbarna alapszínű, pettyesre égetett kis méretű bunkóban végző-
dő bot. Az ajándékozó állítása szerint Deák Ferenc ajándékozta Pusztaszentlászlóról (Zala m.).  
„D F” monogram van belevésve.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÉTABOT • RRM 4323
Gyűjtés/származás helye: Szabadi
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, egy földműves ember ajándékozta
Leírás: 90 cm hosszú, egy darab, kétágú fából készült bot, melynek markolatát a két ág 
találkozását adó tőnél alakították ki.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÉTABOT, „MESTERBOT” • RRM 71.22.1
Gyűjtés/származás helye: Nagyatád
Gyűjtés/készítés ideje: 1971/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Sárdinecz János 
ajándéka
Leírás: 85 cm hosszú, rózsafából készült, faragott, agancsnyelű 
sétabot. Alsó végén 4 cm széles vasalat erősíti, fogója szöggel 
van ráerősítve. A bot fa részét aprólékos, fonást utánzó domború 
faragás díszíti. Bajcsi Péter fazekas- és kályhásmesteré volt, aki 
1931-ben munka közben, a mázőrlőre borulva halt meg.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BIKACSÖK BOT • RRM 73.35.166
Gyűjtés/származás helye: Zamárdi
Gyűjtés/készítés ideje: 1972/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Lichtenberger Péter hentes készítette, az 
ő ajándéka volt a Piller Dezső-féle zamárdi iskolagyűjteménynek
Leírás: 87 cm hosszú, keményfából készült, végét gőzölés után 
meghajlították, közepébe vashuzal van húzva. Csigavonalas ereze-
tét az adja, hogy gőzöléskor betekerték madzaggal.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÉTABOT • RRM 73.35.169
Gyűjtés/származás helye: Zamárdi/Máriabesenyő
Gyűjtés/készítés ideje: 1973/1930
Készítő/ajándékozó neve: Nagy Pál Miklós készítette, Foki Valéria ajándéka a Piller Dezső-féle 
zamárdi iskolagyűjteménynek
Leírás: 59 cm hosszú, törött, hiányos végű bot. Somfából készült, hajlított, íves fogóval.  
A Himnusz és a Szózat első versszakai feliratként körbekígyóznak a magyar történelem jeles 
alakjai között. A teteje felé eső motívumok vallásos tematikájúak, kereszten lévő Jézus ábrá-
zolás és jelképek, „Hit”, „Remény”, „Szeretet” feliratok. Kézírásos jelleggel belefaragva: „Nagy 
Pál Miklós Műve Díszítette Máriabesenyőn 1930”. A minták háttere feketével színezve. 
Gyűjtő/leltározó neve: Piller Dezső, Knézy Judit

Megnevezés: SÉTABOT • RRM 7108
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/1908
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-Rónai Ödön 
ajándékozta
Leírás: 94 cm hosszú, fából készült bot, melyet köteles-fonott, 
aprólékos domború faragás és közte két egységben nehezen 
kivehető, kopott, leveles díszítés. Felirat a bot nyakán: „Csillora 
Pál 1908”.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÉTABOT • RRM 1631
Gyűjtés/származás helye: Vése
Gyűjtés/készítés ideje: 1925/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Bertók József aján-
dékozta
Leírás: 84 cm hosszú, hajlított végű, szőlővenyigéből készült bot.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÉTABOT • RRM 7042
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/1909
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 95,5 cm hosszú, domború faragással díszített, kosfejes séta-
bot. Oldalán aprólékos, fonott jellegű, csavarodó minta, felette felirat: 
„EMLÉ 1909”. Ezt kígyós-leveles kompozíció követi, melyet ismét fel-
irat zár két sorban: „JUHASZ PAP JOZSEF ÉLJEN A HAZA”.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: KOSFEJES BOT • RRM 359
Gyűjtés/származás helye: Kisbárapáti
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Apáti István kanásztól 
vétetett, valószínűleg ő készítette
Leírás: 100 cm hosszú, sebzésekkel díszített, „héjá-
ban égetett” bot, kosfejes markolattal.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÉTABOT • RRM 4165
Gyűjtés/származás helye: Kopaszhegy-puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1928/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, 
tőle vétetett
Leírás: 95 cm hosszú, karcolással és égetéssel díszí-
tett, agancsos markolatú bot. Alján a mintagyűrűk 
után égetett felirat: „Kapoli Antal munkájo”. A mar-
kolat és a botszár találkozásánál rézgyűrű. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: DÍSZBOT • RRM 54.7. 1
Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1954/1950
Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, 
a Múzeumi Főosztály ajándéka
Leírás: 91 cm hosszú, keményfából készült, agan-
csos markolatú bot, két bádog karikával. Domború 
faragással katona, betyár és vadász alakja látható 
rajta. Ünnepeken használt pásztorbot.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: DÍSZBOT • RRM 54.6.1
Gyűjtés/származás helye: 
Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1954/1950
Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal 
készítette, a Múzeumi Főosztály aján-
déka
Leírás: 93 cm hosszú, keményfából ké-
szült, agancsos markolatú bot. Nyakán 
és végén fémhüvely. A sebzésekkel ki-
alakított göcsök jancsiszeggel kiverve. 
Domború faragású motívumok díszí-
tik, juhász és stilizált makk. Ünnepeken 
használt pásztorbot. 
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: FURKÓSBOT • RRM 7090
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 90 cm hosszú, fából készült, szárán erezetet utánozó bevagdalásokkal. Vége 
bajszos férfifejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOT • RRM 7091
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 86,5 cm hosszú, fából készült bot. Vége kalapos zsidó férfi fejet formáz.   
Rajta faragott felirat: „ESTAN BACSI BOTJA”.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOT • RRM 7092
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 87 cm hosszú, fából készült bot. Vége nyújtott arcú, szakállas férfifejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: FURKÓSBOT • RRM 7089
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 91 cm hosszú, mogyorófából készült, szárán hántolatlan bot. Vége kopasz, körszakállas 
férfifejet formáz, melynek szája pirosra van színezve.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BUNKÓS PÁSZTORBOT • RRM 4324
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, a mernyei Kegyes Tanítórend 
Kormányzóságának ajándéka
Leírás: 140 cm hosszú, fából készült bot. Vége kopasz, körszakállas, nyújtott arcú pásztorem-
ber fejét formázza.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: FURKÓSBOT • RRM 7088
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 119 cm hosszú, fából készült, szárán helyenként égetett bot. Vége kalapos férfifejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOT • RRM 2859
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1928/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Major Gyula ajándéka
Leírás: 92 cm hosszú, fából készült, szárán fonott mintát utánzó faragással. Vége emberfej 
alakot formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOT • RRM 9604
Gyűjtés/származás helye: Kaposmérő
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Pap Vendel faragópásztortól vétetett, valószínűleg ő készítette
Leírás: 87 cm hosszú, fából készült, szárán hántolatlan. Vége leírókartonja alapján apácafejet 
formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÉTABOT • RRM 6758
Gyűjtés/származás helye: Marcali 
Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Cserép János volt gulyástól vétetett, ő készítette
Leírás: 90,5 cm hosszú, fából készült, szárán domború faragással leveles és emberalakos 
motívumokkal. Markolata végén kalapos férfialak mellképe van kifaragva.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOT • RRM 65.451.1
Gyűjtés/származás helye: Kadarkút
Gyűjtés/készítés ideje: 1965/1928
Készítő/ajándékozó neve: Varga János juhász készítette, tőle vétetett
Leírás: 88 cm hosszú, szilvafából készült „gyürüsbot”. Nyakán sima, mozgatható gyűrű, ez 
alatt gömbölyű virágos faragott gyűrű. Közepén öt elliptikus mezőben virágkompozíciók. 
Vége „szakcsi legény pörge kalapban”, készítője a Tolna megyei Szakocson járt, ahol annyira 
megtetszett neki a legények kalapja, hogy megfaragta.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: FURKÓSBOT • RRM 5115
Gyűjtés/származás helye: Kardosfa-puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége -20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Naszlai Sándor kardosfai erdőőré volt,   
Mérei Andor főerdőmérnökkel való csere útján került a gyűjteménybe
Leírás: 81 cm hosszú, fából készült bot. Markolata különleges, ahol a szár és a markolat talál-
kozik emberfej alak van kifaragva. A markolat egyik végén szintén emberfej, másikon kutya.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOT • RRM 2889
Gyűjtés/származás helye: Pusztakovácsi
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Bogyai Ferenc földbirtokos ajándéka
Leírás: 48 cm hosszú, fából készült, szárán domború faragással leveles motívumokkal díszített.    
Vége kalapos-bajszos férfifejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÉTABOT • RRM 7055
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége -20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 91 cm hosszú, fából készült, szárán dísztelen bot. Vége felkantározott lófejet 
formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÉTABOT • RRM 10.097
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Fekete József mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: 90 cm hosszú, fából készült, szárán domború faragással virágos és makk motívumok kö-
zött fekete vadkan és szárára felcsavarodó kígyó. Vége felkantározott lófejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOT • RRM 7048
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen 
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 105 cm hosszú, fából készült, szárán göcsökkel díszített bot. Vége egeret a szájá-
ban tartó macskát formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOT • RRM 4743
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 63 cm hosszú, fából készült, szárán domború faragással virágmotívumok, vadludak, 
bagoly, ülő vadász és szarvasok. Törött, vége hiányzik. Markolata fekvő vadászkutyát formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÉTABOT • RRM 10.103
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Fekete József mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: 102 cm hosszú, fából készült, szárán aprólékos háromszöges bevágásokkal díszített bot.    
Vége enyhén ívelt, kutyafejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÉTABOT • RRM 7033
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 99 cm hosszú, fából készült, szárán fonott mintázattal domború faragás.   
Vége disznófejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOT • RRM 9581
Gyűjtés/származás helye: Somogyfajsz 
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Szabó Györgytől vétetett
Leírás: 90 cm hosszú, fából készült, szárán domború faragással díszített bot.  
Markolatán egy bagoly látható.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOT • RRM 7036
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 93 cm hosszú, fából készült, szárán domború faragással díszített bot. Az alsó része 
bütykös kiképzéssel, felette rovátkolt domború körgyűrűk választják el a hosszában haránt-
metszéssel díszített sávokat. Vége nagy fülű disznófejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOT • RRM 7047
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-Rónai Ödön gyűjteményéből
Leírás: 88,5 cm hosszú, fából készült bot. Markolata madarat formáz
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOT • RRM 55.48.1
Gyűjtés/származás helye: Felsősegesd
Gyűjtés/készítés ideje: 1955/1955
Készítő/ajándékozó neve: Tóth Mihály pásztorfaragó készítette, tőle vétetett
Leírás: 94 cm hosszú, vadkörtefából készült, szárán domború faragással díszített bot. Virágos 
motívumokból álló gyűrűkre felosztott mezők, ezek között kígyó tekereg, markolatához  
közel pásztoralak. Markolata csontból készült, hosszú csőrű madarat formáz, karcolt.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: BOT • RRM 10.100
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/1915
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Fekete József mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: 91 cm hosszú, fából készült, szárán felső részén domború faragással díszített bot, spiráli-
san kígyózó levelek között felirat: „EMLÉK A HÁBORUBÓL 1915”. Markolata leírókartonja szerint 
madarat formáz, amely a fogak miatt kígyó is lehet, meghatározása bizonytalan
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÉTABOT • RRM 10.283
Gyűjtés/származás helye: Kisberki
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Bodó István kanásztól vétetett, ő készíthette
Leírás: 96 cm hosszú, fából készült, szárán domború faragással díszített bot, itt egy pásztor    
látható kutyával, tulipánokkal és kivágásos motívumokkal. Markolata récefejet formáz.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOT (CIGÁNY FARAGÁS) • RRM 71.35.1
Gyűjtés/származás helye: Látrány
Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1930 körül
Készítő/ajándékozó neve: Horváth István készítette, tőle vétetett
Leírás: 87 cm hosszú, olajfából faragott, festett díszbot. Szárán kígyó tekereg, olaj-
ág, pelikán, „dómányos szürke kánya”, gyíkok, hal, sárgarigó, vaddisznó kölkeivel, 
„puposteve”, lányok, férfiak. Készítője pásztor, 1904-ben született Lengyeltótiban, 
a botot az Alföldön készítette, ahol csikós, majd „ökrész” volt, majd visszaköltözött 
Somogyba. Cigány faragás.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Betyárok az RRM 9680 leltári számú kürtön
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„Ej haj Zsubri pajtás,
Hogyan tetszik a vándorlás?
Ej, haj nem jól tetszik,
Mer’ a kisangyalom halva fekszik”1

A BETYÁROK VILÁGA

Szakirodalmi adatok szerint Somogyban az 
utolsó betyár, Mustos János 1948-ban, 83 
éves korában halt meg.2 A betyárromantika 
azonban nem halt ki vele. Az 1990-es években 
„Viszkis rabló” réven hírhedté vált Ambrus Attila 
alakját szinte ugyanaz a mítosz vette körül, mint 
egy évszázaddal korábban Rózsa Sándorét vagy 
Sobri Jóskáét. Ahogy régebben a feudalizmus ál-
tal elnyomott réteg, úgy a kilencvenes években 
a rendszerváltás utáni kapitalizmus korában élő 
kisemberek is ugyanazt az elégtételt érezhették, 
mikor arról hallottak, hogy valaki „közülük” túljár 
a rendőrség, a gazdagok és hatalmasok eszén. 
Arról nem is beszélve, hogy mind e mellé meny-
nyire „stílusosnak” számított a whisky fogyasz-
tása… A róla szóló híradások egymásnak ellent-

mondó adatokat tartalmaztak. Egyesek szerint 
azért lett Viszkis, mert rablásai előtt a közeli 
kocsmákban legurított egy-egy pohárral, míg 
mások már úgy értesültek, hogy a kifosztott 
helyszíneken egy-egy üveg whiskyt hagyott a 
rendőröknek. Megoszlanak a vélemények arról 
is, hogy virágcsokrot hagyott-e a pénztáros kis-
asszonynak, vagy fegyverrel leütötte az egyik al-
kalmazottat. Mindez kiválóan példázza, hogyan 
mitizálódik egy bűnözői karrier.
 Julien Rubinstein amerikai újságíró a viszkis 
rabló történetén keresztül mutatja be, hogy egy 
kelet-európai országban milyen kaotikus volt az 
átmenet a szocializmusból a kapitalizmusba.3

1 Zsubri pajtás alatt Sobrit Jóskát, a híres betyárt értik. Olsvai Imre (szerk.) 1993. Magyar népzenei antológia III. 
Dunántúl: II/V. Külső-Somogy és Nyugat-Tolna. Hungaroton Kisadó. Adatközlő: Özv. Horváth Ferencné Czobor 
Magdolna, Karád (Somogy m.)

2 Gönczi Ferenc 1948. Meghalt Somogy megye legutolsó betyára, Mustos János. Ethnographia 59. évf., 245-246.
3 Rubinstein, Julian 2004. A Viszkis rabló balladája. Hamu és Gyémánt Kiadó, Bp.
4 kép forrása: https://wowstermovie.com/sobri.html (Letöltés dátuma 2018.07.21.)

Mustos János arcképe Gönczi Ferenc 
hagyatékából

Egy bakonyi betyár legendája 
című film plakátja4
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 Rózsa Sándorról rockopera készült, Sobri Jóska életét 2002-ben tévésorozat dolgozta 
fel. Bár az utókor szemében a betyárok élete tele van romantikus elképzelésekkel, ha be-
legondolunk, milyen lehetett állandó menekülésben lenni, napokig éhezni, fázni, a társa-
dalom számkivetettjeként jövőkép nélkül élni, valójában egyáltalán nem volt ez aranyélet. 
Ugyanakkor a betyárok sem voltak mindig azok a nemeslelkű banditák, akik a gazdagoktól 
rabolt zsákmányt a szegények között osztják szét. Sokszor valódi bűnözőként öltek, rabol-
tak, rettegésben tartották a vidéket. S ha a szegény embert valamennyire el is kerülték 
portyáik során, annak oka leginkább az lehetett, hogy tőlük nem volt mit elrabolni.  
A híresebbek is csak pár év „virágkort” éltek meg, vagy elkapták és kivégezték őket, vagy 
valamelyik börtönben végezték, mai szemmel elképesztő körülmények között. 
 Betyárok leggyakrabban pásztorcsaládból származtak. Érteniük kellett az álla-
tokhoz, ismerniük kellett a terepet, hiszen enélkül a tudás nélkül nem boldogultak vol-
na. Az alföldi területeken leginkább ló- és szarvasmarha tolvajlással, míg a Dunántúlon, 
főleg a Bakonyban és Somogyban disznó és juh „szerzéssel” vívta ki hírnevét a kezdő 
bandita. A szilaj, félszilaj módon tartott állatok pásztorainak megvolt a lehetősége az 
ügyeskedésre. A falu vagy az uradalom népétől távol könnyen dolgozhattak saját zsebre. 
Ez nem is igazán számított közöttük bűnnek, inkább „ügyesség” volt. Somogyban a ka-
nászokat tartották a legbetyárosabb természetű pásztoroknak, leginkább nekik kedve-
zett a terület természetföldrajzilag és azt se számolta senki, hogy a félvadon tartott disz-
nófalkában hány malac született. A Dráva túlpartján a horvátoktól lopott disznót négy 
nap alatt tudták elhajtani a Balatonig, ahol továbbadtak rajta. Megtehették, hiszen a 
nagy, összefüggő erdőségek és a berek elrejtették őket. Összedolgoztak egymással a 
pásztorok és a betyárok, sikereik hátterében leginkább kiterjedt kapcsolatrendszerük 
és terepismeretük állt. A falu népe is segítette őket, bár leginkább a kemény megtorlástól 
való félelem miatt. Kettős szorításban éltek gyakran maguk a pásztorok is: vagy szövet-
keznek a betyárokkal és kockáztatják saját munkalehetőségüket, vagy ellentmondanak 
nekik és életükkel, testi épségükkel fizetnek. Mindemellett a pandúrok is szorongatták 
őket, hogy információhoz jussanak egy-egy üldözött betyárbanda kapcsán. 

Betyárok az RRM 2795 leltári számú sótartón
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 A 17. század végétől, a kuruc kortól fogva egyre több forrás tanúskodik arról, hogy 
a fosztogatásból, rablásból élő kóborló bűnözők problémát okoztak a közigazgatás-
nak. A földesúri gazdálkodás önállósodása, a közhasználatú földek és legelők kisajátítá-
sa a zsellérek5 számának megnövekedését eredményezte.6

 A Habsburg birodalom hadseregébe az utánpótlást gyakran pont a falvak legszegé-
nyebb legényeiből fogdosták össze, hiszen a földdel rendelkező gazdákra szükség volt a 
mezőgazdasági termelésben. Többen meg is szöktek a 10-12 évnyi kötelező szolgálat alól7, 
ezzel azonban egy társadalmon kívüli életet, állandó bujkálást és menekülést választottak. 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után a honvédeknek és a császári 
hadseregből tömegesen dezertáló magyar katonáknak szintén bujdosniuk kellett.8

 1869 és 1871 között Ráday Gedeon 
kormánybiztost gyakorlatilag tejhata-
lommal ruházták fel, hogy kegyetlen 
irtóhadjáratot indítson a betyárok el-
len. Küllős Imola Mikszáthot idézi, hogy 
érzékeltesse a betyárüldözések realitá-
sát: „Szegény betyárok! A mód, amellyel 
kiirtattak szinte szégyenteljesebb, mint a 
garázdálkodás, amelyet véghez vittek.”9

 Megváltoztak a gazdasági körül-
mények is. A mezőgazdaság, különösen 
az állattartás egyre belterjesebbé vált, 
a legelőket feltörték, felaprózták, a fo-
lyószabályozásokkal, lecsapolásokkal 
eltűntek az árterek. Velük fogytak a szi-
laj pásztorok és a betyárok is, emléküket 
ma már csak sótartókon, botokon, koba-
kokon, tükrösökön faragott ábrázolások 
és a folklórarchívumok őrzik. 
 A mai kor emberének talán az a leg-
érdekesebb kérdés, hogy milyen gazda-
sági, politikai és társadalmi körülmények kellettek ahhoz, hogy megszülethessen 
a betyárromantika. A 18. századi Európát számos gazdasági, társadalmi és eszmetör-
téneti változás jellemezte. A felvilágosodás során megkérdőjeleződött az uralkodók 
istentől kapott hatalma. Dömötör Sándor szerint „a betyárromantika szellemi megmoz-
dulás jele, amely megmozdulásnak legfontosabb alkotó eleme törvényellenes tényeknek 
az általános emberi jogok megérzésén keresztül való megítélhetősége.”10 Ez a szemlélet a 
törvénytelenek cselekedeteinek mozgatórugójaként a társadalmi bűnöket, az elnyo-
mást és igazságtalanságot, az álságos erkölcsi renddel szembenálló szociális életjelen-
ségeket látta. 

5 A jobbágyság alsó rétegébe tartózó, csak nagyon kevés földdel rendelkező, vagy földnélküli réteg.
6 Küllős 1988:12
7 Gyalogosoknak 10 év, lovas katonáknak 12 év; a szolgálat alól megszökötteket pedig újabb 6 év katonasággal 

büntették. Küllős 1988:15
8 Küllős 1988:20
9 Küllős 1988:20
10 Dömötör Sándor 1930. A betyárromantika. Ethnographia 41. évf., 99-113. (103.)

„Öreg betyár önként búcsúzik a világtol”. Karcolt 
jelenet az RRM 51.1.1 leltári számú kürtről.
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 A Habsburgok katonai szolgálata elől megszökő dezertőrök – különösen 1848 
után – könnyen válhattak a hazafiasság ideálját megtestesítő, az idegen elnyomással 
szembeszálló hősökké a korabeli magyarság körében. A nehéz élethelyzetbe félig-med-
dig önhibáján kívül került betyár figurája empátiát és szolidaritást keltett az alávetett 
parasztság körében. Gyakori motívum a betyárballadákban a véletlenül elalvó és a rá-
bízott nyájat elvesztő pásztor figurája vagy a tiltott szerelem miatt bajba került legény. 
Ugyanakkor csodálat és félelem tárgyai is ezek a hősök: alakjukban megfogalmazódik 
az egyéni erkölcs és a társadalmi nyomás ellentéte. Önálló, karakteres személyiség-
ként  „a szabad élet képviselője áll szemben a társadalmilag kiszolgáltatott, közösségi etika 
és morál által szabályozott életű paraszttal”.11 Bár a mának élő értékrendjük meglehető-
sen távol állt az egész éven át keményen dolgozó és gyűjtögető paraszti mentalitástól, 
a pásztorokéhoz annál közelebb lehetett. A társadalmi igazságtalanság elleni küzdeni 
vágyás fogalmazódik meg abban is, hogy betyárjaink alakjai köré olyan történeteket 
szőttek, melyekben a gazdagoktól elvett javakat a szegények között osztják szét. Sőt, 
egyenesen az isteni igazságosság eszközeivé válhatnak:

Isten teremtötte a betyárokat,
Azok által veri a gazdagokat.
Hogyha betyárgyerök nem találkozna,
Gazdag embör soha nem imádkozna.
(Juta, Somogy megye)12

11 Küllős 1988:75
12 idézi Küllős 1988:80

Betyárt ábrázol az RRM 6739 leltári számú sótartó egyik oldala
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 Az sem véletlen, hogy a pásztorfaragásokon oly népszerűek a betyárjelenetek: 
sok faragópásztor felmenői, ismerősei között akadtak betyárok. A faragóegyéniségek, 
mint például az idősebb és az ifjabb Kapoli Antal gyakorta feliratozták is alkotásaikat.  
A múzeumban őrzött RRM 10.277 leltári számú kobakon „a régi világ emléke” felirat ol-
vasható. Egy hébér „örök emlék”-ként ábrázolja egy letűnt kor figuráit (RRM 50.03.4). 
Számos alkotáson betyárok neveit olvashatjuk, gyakran a magyar történelem hőseivel 
vagy a Kossuth-címerrel együtt ábrázolva őket.13 Ez a tematika arról tanúskodik, hogy 
pásztorfaragóink egy végleg elmúló világot kívántak megörökíti, amely szemben 
állt annak a kornak a tapasztalataival, amelyben éltek. Az idealizált múlt felé for-
dulás egybemosta történelmi hőseinket a hozzájuk közel eső betyárvilág figuráival.  
Az átalakuló mezőgazdasági termelés egyre szűkebb lehetőségeket hagyott a pászto-
roknak munkájuk megőrzésére és gazdasági gyarapodásra, mindemellett hagyományos 
életformájuktól gyökeresen eltérő követelményeket támasztott feléjük. Az ügyeseb-
bek faragásból egészítették ki jövedelmüket, néhányan főállású népművésszé váltak. 
Faragványaikon mulatozó betyárokat, szerelmi jeleneteket, árulást, titkos alkukat és 
szövetségeket jelenítettek meg. Nosztalgiával ábrázolták a „régi világot”, ugyanak-
kor egy új kiszolgálóivá váltak azáltal, hogy a tárgyi anyagon keresztül egy sajátos mi-
tológiát közvetítettek a népművészetet „felfedező”, azt az „utolsó órában” megmenteni 
kívánó gyűjtőknek és kutatóknak. A saját identitását kereső nemzet értelmisége lelkese-
déssel fordult a pásztorművészet iránt, melyben a betyárok és pásztorok a maga törvé-
nyei szerint élő, szabad, önérzetes, az elnyomással szembeszálló figurák voltak.

13 Például az RRM 65.460.1 ltsz. kobakon Kapoli Rákóczi mellett, az RRM 10.276 leltári számú kobakon Patkó Pista, 
Rózsa Sándor és Juhász András, valamint egy Kossuth-címer ábrázolása; az RRM 10.275  és RRM 9576 leltári 
számú sótartókon pedig betyárok és szintén címer látható.

A 9120 számú kürt alsó motívuma



A Kapoli Antal által készített vadászkürtön felül 
Kossuth-címer és az alkotó önábrázolása, alatta 
Zrínyi Miklós és egy lovas huszár, majd juhászok 
és betyárbanda láthatóak felirattal: 
„a régi világ emléke”. 
(RRM 9120)
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 Az embereknek mindig is szüksé-
gük volt olyan hősökre, akik közülük 
valók. Gondoljunk csak a népmesék-
re, nem véletlen, hogy a legkisebb  
(a családi hierarchiában is legalul álló) 
fiú jár szerencsével, a törvényekkel 
való szembeszegülés pedig mindig 
sokkal érdekesebb, mint azok betar-
tása. Minél kevesebb pontos adattal 
rendelkezünk egy-egy figuráról, annál 
tágabb terep kap a képzelet; az pedig 
mindig sokat elárul egy adott kor tár-
sadalmáról, hogy miféle hősöket te-
remt magának.

14 Forrás: https://mozipremierek.hu/movie/1341-a-viszkis (Letöltés dátuma: 2018.07.21.)

A Viszkis című film plakátja (2017)13

A híres betyár, Séta Pista 
szeretőjével ábrázolva az 
RRM 52.18.1 leltári számú 
sótartón. Másik oldalán 
Rózsa Sándor látható.
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Megnevezés: ÖKÖRSZARV BELSEJE • RRM 9211
Gyűjtés/származás helye: Kaposvár
Gyűjtés/készítés ideje:  1935/1935
Készítő/ajándékozó neve: ismeretlen
Leírás: 60 cm hosszúságú, ökörszarv belseje, melyet főzés után vettek ki a szarvból.  
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

 Kürtöt a szürkemarha, főleg az ökör szarvából készítettek faragópásztoraink, mert az 
ivartalanított állat szarvának nem volt kellemetlen szaga, illetve ennek alakja, színe, rajzo-
lata volt a legalkalmasabb a díszítésre. A nyers szarvat kifőzték és eltávolították a belső 
szivacsos csontcsapot, valamint a kötőszöveteket. Újabban kifőzés után fertőtlenítik, majd  
fehérítik is a szarvat, erre hidrogén-peroxidos oldatot használnak. Levágták a kívánt méret-
re és az érdes felületet nagyolták, majd finomra csiszolták. Csak ezután jöhetett a díszítés: 
karcolás, sárgítás, spanyolozás, vagy domború faragás, esetleg ezek kombinációja.
 A kürtöket a kanászok és a vadászok nem csak hangadásra használták, adott eset-
ben inni is lehetett belőle. Sőt, hogy ne száradjon ki és szép hangja maradjon, időnként 
vízbe kellett áztatni.
 A szarv formája kiválóan alkalmas arra, hogy körbefutó gyűrűkbe rendezzék a főbb 
díszítőjeleneteket a faragók. Egész történeteket, szimbólumrendszereket mesélnek 
ezek a motívumsorok a figyelmes szemlélőnek, gyakran az alkotók teljes világképe ki-
bontakozik belőlük.

Marhaszarv metszeti képei
A kép forrása: Rachel Marie Photography 
http://musanaintl.com/blog/how-its-
made-recycled-horn-designs/



Megnevezés: KANÁSZKÜRT • RRM 51.1.1 
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye, valószínűleg Felsősegesd
Gyűjtés/készítés ideje: 1950-es évek
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, valószínűleg Tóth Mihály készí-
tette, talán Manga János gyűjtötte
Leírás: 60 cm hosszú, szájnyílásán 8,5 cm átmérőjű ökörszarvból készült kürt. 
Keskenyebbik végén fából esztergált fúvóka. Egyharmadáig sötét alapszínű, 
a világos szakaiszig ebben a sávban három sor gyűrűsen körbefutó leveles dí-
szítő faragás, egy sor tölgyleveles-makkos. Ezt követően négy széles, karcolt 
motívumblokk, melyeket keskenyebb mintázott sávok választanak el. Az első 
nagyobb blokkban leveles virágos kompozíció madárral, utána keskenyebb 
tölgyleveles-makkos elválasztó motívumsor. Ezt követi egy jelenet: szűrt viselő 
juhász juhokkal találkozik fa alatt bográcsban főző férfiakkal. Köztük nehezen 
olvasható felirat: „GYERE PAJTAS TO IGYABELE URES BOGRACS HOSNICS 
BENE”. Alatta keskenyebb szíves-indás választómotívumsor. Ismét betyárjele-
net: tölgyfa alatt térdelő (ülő?) férfi, előtte két betyár, az egyik pisztolyt fog 
rá. Felirat: „OREG BETYAR ONKET BUCSUZIK A VILAGTOL”. Tovább fordítva 
a kürtöt disznót legeltető kanász két fa között, egyik belsejében felakasztott 
sonka. Ismét leveles elválasztó motívum, szélesebb virágos díszítés Kossuth-
címerrel és lezárásként keskenyebb tulipános díszítéssel karcolt gyűrű. A min-
ták háttere apró vonásokkal karcolt. A kürt két végében a felakasztásához 
szükséges két kis kör formára kialakított akasztó.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: KANÁSZKÜRT • RRM 65.89.1
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1965/1914
Készítő/ajándékozó neve: Id. Kapoli Antal készítette, tőle vétetett
Leírás: 29,5 cm hosszú, szájnyílásán 6,5 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Keskenyebbik végén saját anyagá-
ból faragott fúvóka. Egynegyedéig sötét alapszínű, ezt követően indul a karcolt, pirossal és zölddel színezett, sárgított 
hátterű díszítés. A fúvókához legközelebb eső részen az első nagyobb mintaegységben gidáját szoptató őz, benne 
kipettyezett felirat: „özike”. Mellette körrózsa és tulipán, valamint „Kapoli Antal” felirat. A következő mintasorban va-
lószínűleg vadászjelenet: puskás férfi kutyával űzi a dombra felugró őzt. Virágmotívum, majd juhász, előtte kipettye-
zett évszám: „1914”, madár és annak csőréből kinövő virágok. Keskenyebb elválasztó mintasáv, majd virágok között 
Kossuth-címer, leveles-tölgymakkos minta madárral és egy menyecske, akinek kezéből virágmotívum indul ki. Végül 
pirossal és zölddel színezett hátterű, keskenyebb lezáró motívumsor.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: VADÁSZKÜRT • RRM 9120
Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1934/1934
Készítő/ajándékozó neve: Ifj. Kapoli Antal készítette, tőle vétetett
Leírás: 58 cm hosszú, szájnyílásán 15,5 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Keskenyebbik végén saját anyagából 
faragott fúvóka. Egyharmadáig sötét alapszínű, ezt követően indul a karcolt, pirossal és feketével színezett, sárgított 
hátterű díszítés. A fúvókához legközelebb eső részen az első nagyobb mintaegységben Puskás, kalapos férfi madár-
ral és kutyával, valamint Kossuth-címer. Felirat: „Vadászkürt Kaposvári Kiállítás emléke 1934”, a kutyás alak mellett: 
„Kapoli Antal munkájo 1934”. A következő mintasorban Lovas férfialakok, alattuk felirat: „Rákóczi Ferenc”, „Zrínyi 
Miklós”, „Magyar huszár”. Ez utóbbi figura kezében egy keretezett felületbe írás: „arégi világ emléke”. A harmadik 
nagyobb mintablokkban betyárok, a felirat szerint „Tatles János bandájo”, a férfi könyökével puskát tart, háta mögött 
átfogva. Ugyanebben a pozícióban juhász botját fogja, felirat: „Somogyi juhászok emléke”.  Végül keskenyebb lezáró 
motívumsor, majd a kürt szájához rézlemez van erősítve, megtoldva és kiszélesítve annak száját.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: VADÁSZKÜRT • RRM 9680
Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/1935
Készítő/ajándékozó neve:  Ifj. Kapoli Antal készítette, tőle vétetett
Leírás:  26,5 cm hosszú, szájnyílásán 7,5 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Keskenyebbik végén saját anyagá-
ból faragott fúvóka. Egyharmadáig sötét alapszínű, ezt követően indul a karcolt, pirossal és feketével színezett, sár-
gított hátterű díszítés. A fúvókához legközelebb eső részen az első nagyobb mintaegységben Kossuth-címer. Felirat: 
„Kapoli Antal Somogyhárságy 1935. A következő mintasorban puskás férfi vállán viszi a lelőtt nyulat, egy másik puskás 
alak kutyával, illetve „Rákóczi emlék” felirat felett egy huszár ül a lovon. A harmadik nagyobb mintablokkban három 
betyár puskával és egy kosarat vivő menyecske. Felirat: „betyár világ”. Végül két keskenyebb lezáró motívumsor.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KANÁSZKÜRT • RRM 10.069 
Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/1936
Készítő/ajándékozó neve: Ifj. Kapoli Antal készítette, tőle vétetett
Leírás: 49 cm hosszú, szájnyílásán 7,5 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Keskenyebbik végén saját anyagából 
faragott fúvóka. Egyharmadáig sötét alapszínű, ezt követően indul a karcolt, pirossal és feketével színezett, sárgí-
tott hátterű díszítés. A fúvókához legközelebb eső részen az első nagyobb mintaegységben Kossuth-címer. Felirat az 
egész mintasor felett: „1936 Kapoli Antal Somogyhárságy”. A következő mintasorban klarinéton játszó juhász, három 
másik juhász és kosarat vivő menyecske. A harmadik nagyobb mintablokkban poharazgató betyárok és menyecske, 
akinek virágmotívum nő a kezéből. Tölgyfa levelekkel, makkal, tetején madárral és felirat: „betyár világ”. Végül két 
keskenyebb lezáró motívumsor, a kürt vége nem csipkézett, de a díszítéstől annak tűnik, a legutolsó mintasor íves-
cakkos, alatta sárgítva a szarv anyaga.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KANÁSZKÜRT • RRM 10.073
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/1936
Készítő/ajándékozó neve: Ifj. Kapoli Antal juhásztól vétetett, ő készítette
Leírás: 53 cm hosszú, szájnyílásán 8,9 cm átmérőjű kürt. Keskenyebbik végén saját anyagában faragott fúvóka. 
Egynegyedéig sötét alapszínű, ezen felirat: „1936 IFJ.KAPOLI ANTAL”. Ezt követően sárgított hátterű, karcolt, egyes 
helyeken zölddel és pirossal színezett díszítés. A fúvókához legközelebbi első blokkban virágos-leveles minta, alatta 
két jelenet, melyeket virágos egység választ el: két juhász asztal mellett, illetve juhász/betyár és szeretője. Ezt vékony 
pirosra színezett elválasztó motívum zárja. A következő jelenetben egy lovon ülő és egy álló puskás férfit, illetve egy 
juhászt láthatunk. Tovább forgatva a kürtöt egy asztal két oldalán puskás betyárok. Ismét elválasztó mintasor: zölddel 
színezett, geometrikus jellegű díszítmény keskenyebb gyűrűben. Alatta Kossuth-címer, illetve egy asztal két oldalán 
két-két férfi: betyárok boroznak. A csipkézett szájhoz legközelebb eső mintasorban tulipános virágdíszítés. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KANÁSZKÜRT • RRM 59.1.1 
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1959/1959
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István készítette, tőle vétetett
Leírás: 57 cm hosszú, szájnyílásán 9,3 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Körülbelül kétötöde sötét a fúvókához 
közelebbi végétől, a világos felületek karcolt, pirossal és feketével színezett, sárgított hátterű mintákkal. Négy széle-
sebb motívumot tartalmazó gyűrű, melyeket leveles választóminta tagol. A fúvókához legközelebbi nagyobb egység 
felett felirat: „K I 1959”. Alatta körrózsás-leveles díszítés. A második egységben tülkölő kanász, kezében ostor, előtte 
disznók. Ez alatt erdei jelenet, fák között szarvasok és puskás férfialak kutyával. A negyedik blokkban ismétlődik a 
legelső körrózsás-leveles díszítmény.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: KANÁSZKÜRT • RRM 9250 
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István készítette, tőle vétetett
Leírás: 60 cm hosszú, szájnyílásán 10,5 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Keskenyebbik végén faragott fúvó-
ka. Geometrikus négyzetes és virágos, leveles spanyolozott díszítéssel, piros, zöld, kék, rózsaszín és sárga színekben. 
Szájnyílásán rézből készült lemez, mely kiszélesíti és megtoldja a kürt testét.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KANÁSZKÜRT • RRM 9579 
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István készítette, tőle vétetett
Leírás: 53 cm hosszú, szájnyílásán 10 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Keskenyebbik végén faragott fúvóka. 
Tulipános, virágos, leveles spanyolozott díszítéssel, piros, zöld, és rózsaszín színekben. A fúvókához közelebbi felén 
Kossuth-címeres motívum. Szájnyílásán rézből készült lemez.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: FARAGOTT KÜRT • RRM 60.19.1
Gyűjtés/származás helye: Balatonfenyves
Gyűjtés/készítés ideje: 1960/1958
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István készítette, tőle vétetett
Leírás: 42 cm hosszú, szájnyílásán 10 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Fúvókájától háromötödéig sötét, de 
már ezen a részen is rovátkolt mintával, hullámvonallal, pettyekkel díszített és „K I” monogrammal jelzett. Felületét 
domború faragás díszíti, két fő motívumblokkban. Egyikben talán betyár elfogása, fa alatt ülő betyárra pisztolyt sze-
gez egy kalapos, puskás férfi, egyik oldalon szintén puskás alak, másikon pipázó pásztor. A másik jelenetsorban tölgy-
fa, legelő disznók és puskás férfialak. Szájnyílása csipkézett, áttört lyukakkal.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: FARAGOTT KÜRT • RRM 65.441.1
Gyűjtés/származás helye: Kadarkút - Körmendpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1965/1964
Készítő/ajándékozó neve: Varga János pásztor készítette, tőle gyűjtötték
Leírás: 20 cm hosszú, szájnyílásán 4,3 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Felületét domború faragás díszíti, a 
száj pereménél cakkos kiképzés, leveles-virágos motívumok, virág és tölgyindák között makkot evő vaddisznó, végén 
síp. Készítője elbeszélése szerint a négyszirmú virág Lukács-virágot ábrázol. A kanászkürtöknek nem mindig volt sípja, 
csak a vadászkürtöknek.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit



SZ
A

R
U

K
Ü

R
TÖ

K

102

Megnevezés: FARAGOTT KÜRT • RRM 73.25.1 
Gyűjtés/származás helye: Kadarkút – Körmendpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1950-es évek/1891
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Manga 
János adta az 1950-es állandó kiállításra
Leírás: 58,5 cm hosszú, szájnyílásán 6,5 cm átmérőjű, 
ökörszarvból készített kürt. Felületét karcolt motívumok 
díszítik, három különböző szélességű gyűrűben virágos, 
leveles, indák motívumok. A szájnyíláshoz legközelebb 
esőben „1891” felirat. Szája törött, javított.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: KÜRT • RRM 2005.9.2
Gyűjtés/származás helye: Kaposvár
Gyűjtés/készítés ideje: 2004/2001
Készítő/ajándékozó neve: Varga László népművészet 
mestere készítette, tőle vétetett
Leírás: 63,5 cm hosszú, szájnyílásán 8,8 cm átmérőjű, 
ökörszarvból készített kürt. Domború, vésett, karcolt és 
spanyolozott díszítéssel. Felirata: „Régen élt faragók em-
lékére 2011 Varga”. Varga László népművészet mestere 
készítette, tanulmányként az egykor élt pásztorfaragók 
technikai megoldásainak bemutatására.
Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya
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Megnevezés: KÜRT • RRM 55.100.1 
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1955/1954
Készítő/ajándékozó neve: Kovács József faragó készítette, az Országos Néprajzi Múzeum ajándéka
Leírás: 58 cm hosszú, szájnyílásán 8 cm átmérőjű, ökörszarvból készített kürt. Felületét piros, fekete és sötétzöld  
spanyolozott jelenetek díszítik. Ezeken aratás, pásztorkodás, földosztás és világháborús csata látható.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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A TŰZGYÚJTÁS

Képzeljünk el egy világot elektromos áram nélkül: a 19. 
század derekán, a 20. század első felében élt pásztorok, ha 
ledőltek a pislákoló tűz mellé aludni, még bizonyára csil-
lagok milliárdjait láthatták a fényszennyezéstől mentes 
égbolton. A tűz nem csak meleget adott a hűvös éjszaká-
kon, de ezen főzték-sütötték vacsorájukat is. A parázsból 
kicsípett darabbal gyújtottak pipára, a hamuval lehetett 
kisúrolni az edényeket vagy éppen faggyúval keverve az 
élősködők ellen nyújtott védelmet. Számos rituális csele-
kedet eszköze is volt, melyekkel az állatok egészségét és 
a nyáj összetartását próbálták biztosítani.1

 A tűzgyújtás a napi rutin része volt. A gyufa elterjedése előtt – és sokáig még utána 
is – a pásztorkészségek2 közé tartoztak a tűzgyújtás eszközei: a kovakő, a tapló és az 
acél nélkül nem indult útnak a pásztor. Az acél és a kova összeütögetésekor szikra kelet-
kezik, ezzel gyújtották be a szárított taplót. 
 A tapló kikészítése külön munkafolyamatot igényelt. Begyűjteni sem lehetett 
mindenhol, legjobbnak a fűz és a bükk taplóját tartották. A taplóban gazdag területe-
ken legeltető pásztorok eladták a gyűjtött felesleget egy kis szalonnáért, borért. A nyers 
gombát ki kellett készíteni gyújtósnak. Amikor az asszonyok a nagymosáshoz lúgot ké-
szítettek3, ebben főzték ki a taplót is. Ez után kiszárították, majd mosólapickával ve-
regetve összetörték. Ebből vittek magukkal tűzgyújtáshoz.4 Mikor a gyufa már javában 
elterjedt, a rituális célra szított tüzet még akkor is ezzel az ősi módszerrel gyújtották 
meg, mert „tisztábbnak”, „igazibbnak” tartották a gyufával való tűzgyújtásnál.

1 Lásd az állatok gyógyításával foglalkozó fejezetben.
2 A pásztorkészségeket – kovakövet, taplót, acélt, dohányzacskót, pipaszurkálót – a pásztorok derekukra kötve 

hordták magukkal.
3 A szennyest lúgzókádba tették, tetejére rossz lepedőt, hamvast tettek. Erre szórták az akác fehér hamuját, 

majd leforrázták, így lúgos oldatot adott.
4 Takács 1964:423

Bükkfatapló (Fomes fomentarius) 
és metszeti képe
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 A biztonsági gyufák titka abban rejlik, hogy a vörös foszfort nem a gyufa fejére, 
hanem üvegporral keverve a doboz oldalára hordják fel, a gyufafejeket pedig oxidáló 
anyaggal vonják be. Így csak ezen a felületen végighúzva gyullad be. A korábbi válto-
zatokon azonban a fehér foszfor a gyufafejen volt. Ezek a szálak gyakorlatilag min-
den érdes felületen meggyulladtak, ezért ügyelni kellett, hogy viszonylag légmentes 
helyen, az egymáshoz való súrlódásukat megakadályozva tárolják. Gyűjteményünk 
legtöbb darabja még abból az időből származik, amikor ilyen gyufát használtak. Mivel 
különösen fontos volt, hogy a gyufatartók oldalsó lemezei ne váljanak el egymástól, 
mész és túró keverékével ragasztották egymáshoz ezeket, így gyakorlatilag egymásba 
égtek az oldalak.5 

5 Malonyay 1911:128

Mulatozó pár az RRM 73.19.64 leltári számú gyufatartón. 
Keskenyebbik oldalán jól látszik az érdesre faragott felület, amin meggyújtották a gyufát.
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 A gyújtótartóhoz, más néven masinához gyakorta nyúlt a férfiember, főleg a dohá-
nyos, ezért alkalmas volt arra is, hogy készítője kicsit hencegjen vele a többiek előtt:
 „Ez a szerkezet egyszerűbb, de ezt nem is készíti a pásztor olyan örömest, mert neki az 
a fõ, hogy minden tárgyán minél több ügyességet, kitalálást mutasson be. A pásztor inkább 
arra törekszik, hogy a gyujtótartók gépezete minél összetettebb legyen, a szerkezetben  
minél több legyen az elmésség, csalafintaság. Virtus van ebben! Az enyim különb legyen, 
mint a komáé!...Csinálnak olyan nyitásuakat, hogy azt holmi egyszerüészjárásu atyafi 
ugyan hasztalan babrálja, ki nem nyitja, amig gazdája meg nem mutatja a módját. Csak 
hosszú babra után találja ki az ember, hogy a gyujtótartó összetett tetején egy kis elrejtett 
nyelvet oldalvást kell tolni, azután a tetőt hátra kell huzni s elfordítani. A tetőn egy zár van, s 
ebben egy-két lakat, kulcsalak ugyanabból az egy fából kifaragva igen nagy vesződséggel.”6  
– írja Malonyay Dezső.

6 Malonyay 1911:129

Trükkös zárszerkezetű gyufatartó 
tetején faragott lakattal (RRM 6736)
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 3100

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Kanyar 
Károly ajándéka

Leírás: 7 cm hosszú, 5 cm széles, 2 cm vastag, fából ké-
szült, íves oldalú, faragott gyufatartó. Teteje felnyitha-
tó, dísztelen.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 1561

Gyűjtés/származás helye: Kishárságy

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Bánhegyi 
Árpádné ajándéka

Leírás: 8 cm hosszú, 3 cm széles, 2 cm vastag, fából 
készült, lakkozott gyufatartó. Felső lapja karcolással 
díszített indamotívumokkal. Zárszerkezete a felső lap 
eltolásával és elforgatásával nyitható. Alja díszítetlen.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 3124

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Szalai Pál 
ajándéka

Leírás: 7 cm hosszú, 5 cm széles, 1,5 cm vastag, szaruból 
készült gyufatartó. Teteje felnyitható, dísztelen, keske-
nyebbik lapjai közül az egyik érdesre faragott.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 7127

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1911/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rippl-Rónai 
Ödön ajándéka

Leírás: 7,5 cm hosszú, 5 cm széles, 1,8 cm vastag, fá-
ból készült, karcolt gyufatartó. Mindkét oldalán korsós 
virágmotívum. Keskenyebbik lapjai közül egyiken „BT 
1911” felirat kipettyezve.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 73.19.63

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József rajztanár gyűjteményéből

Leírás: 7,5 cm hosszú, 6,5 cm széles, 1,8 cm vastag, 
körtefából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán 
1903-as évszám faragva, másikon „CS. J” monogram.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 724

Gyűjtés/származás helye: Csehi

Gyűjtés/készítés ideje: 1924/19. század vége - 20. 
század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Vitéz Fias 
Ferenc ajándéka

Leírás: 7 cm hosszú, 6 cm széles, 2,8 cm vastag, ke-
ményfából készült, geometrikus jellegű mintákkal fara-
gott gyufatartó. Teteje a fából készült zárszerkezet elto-
lásával és kifordításával nyitható. Alja érdesre faragott. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 73.19.47

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete József mosdósi gyűjteményéből

Leírás: 6,5 cm hosszú, 5,7 cm széles, 1,6 cm vastag, hársfából készült, faragott, karcolt, zöld és piros festésű 
gyufatartó. Egyik oldalán címeres, másikon virágmotívumos díszítés.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 6753

Gyűjtés/származás helye: Marcali

Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Cserép János juhásztól vétetett, ő készítette

Leírás: 7,5 cm hosszú, 7 cm széles, 1,8 cm vastag, fából készült, spanyolozott gyufatartó. Lila, zöld és sötét-
barna színekkel, tulipános virágmotívummal, mely geometrikus mintázatú keretbe van foglalva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 4350

Gyűjtés/származás helye: Kopaszhegy-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1929/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Ifj. Kapoli Antal juhásztól vétetett

Leírás: 7 cm hosszú, 5,5 cm széles, 1,6 cm vastag, szilfából készült, faragott gyufatartó. Oldalain körrózsás 
kompozíció. Keskenyebbik lapjai közül egyiken leveles minta, másik érdesre faragva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 7128

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1920-as évek/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rippl-Rónai Ödön ajándéka

Leírás: 6,8 cm hosszú, 5,5 cm széles, 1,8 cm vastag, fából készült, faragott gyufatartó. Mindkét oldalán egy-
szerű, leveles motívumokkal. Keskenyebbik lapjai közül egyik érdesre kipettyezve.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 1418

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Göndöcs Ferenc tanító ajándéka

Leírás: 6,5 cm hosszú, 4,5 cm széles, 1,5 cm vastag, keményfából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán geomet-
rikus minta, másikon virágfejes jellegű. Keskeny lapjai szintén geometrikus motívumokkal díszítettek. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 2072

Gyűjtés/származás helye: Pödöri-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Szilágyi Antal ajándéka

Leírás: 7 cm hosszú, 5,3 cm széles, 1,8 cm vastag, fából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán négyzetrácsos 
kitöltés közepére faragott csillagmotívum, másikon virágminta. Keskenyebbik lapjai közül az egyik közepére apró 
zármotívum faragva, mellette felirat karcolva: „Vas István”. A másik érdesre van faragva. Teteje és alja is nyitható.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 2884

Gyűjtés/származás helye: Somogyfajsz

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Kovács 
Jánostól vétetett

Leírás: 7,8 cm hosszú, 6 cm széles, 1,8 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán korsós, leve-
les, keretbe foglalt álló virágminta, másik oldalán hason-
ló minta fekve komponálva. Alja és a két keskenyebbik 
lapja érdesre faragva. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 1421

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Göndöcs 
Ferenc tanító ajándéka

Leírás: 7,5 cm hosszú, 5,5 cm széles, 1,8 cm vastag, 
keményfából készült, faragott gyufatartó. Egyik olda-
lán makkos, másikon leveles, bimbós fejű virágminta. 
Keskenyebbik lapjai közül az egyiken tulipános minta, a 
másik érdesre van faragva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 10.784

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje:1937.12.10./1915

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József rajztanártól vétetett

Leírás: 7 cm hosszú, 5 cm széles, 1,8 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Mindkét oldalán virágmo-
tívum. Keskenyebbik lapjai közül egyiken „1915” felirat, 
másik érdesre faragva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 6730

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje:  
1932/19. század vége - 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Gönczi 
Ferenc tanító ajándéka

Leírás: 7 cm hosszú, 5,5 cm széles, 1,8 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán tulipán és 
két körrózsa, másikon korsóból kinövő három tulipán. 
Keskenyebbik lapjai közül egyiken leveles minta, másik 
érdesre faragva.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 10.860

Gyűjtés/származás helye: Szabadi

Gyűjtés/készítés ideje: 1938.03.05./1912

Készítő/ajándékozó neve: Tarr József/Fekete József 
rajztanártól vétetett

Leírás: 7 cm hosszú, 5,5 cm széles, 2,2 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Mindkét oldalán virág-
motívum. Keskenyebbik lapjai érdesre faragva, alján 
„1912” felirat.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 10.788

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./1869

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete 
József rajztanártól vétetett 

Leírás: 6,3 cm hosszú, 4,3 cm széles, 1,8 cm vastag, 
fából készült, faragott gyufatartó. Oldalain virágmo-
tívumok domború faragással. Tetején, a nyitható fü-
lön „1896” felirat.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 1437

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Gyurakovics Rozália ajándéka

Leírás: 6,3 cm hosszú, 4,3 cm széles, 1,8 cm vastag, fából készült, faragott gyufatartó. Oldalain virág-
motívumok domború faragással. Tetején, a nyitható fülön „1896” felirat.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 10.783

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./1899

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József rajztanártól vétetett

Leírás: 6,5 cm hosszú, 5 cm széles, 1,5 cm vastag, fából 
készült, rövidebbik oldalain bajuszíves, faragott gyufa-
tartó. Egyik oldalán korsós virágmotívum és „1899” fel-
irat, másikon címer, melyet tulipános minta vesz körbe. 
Keskenyebbik lapjai közül egyiken kopott virágmotívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 486

Gyűjtés/származás helye: Nemespátró

Gyűjtés/készítés ideje: 1924/19. század vége - 20. 
század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfmunka, Héricz 
Sándor tanító ajándéka

Leírás: 7 cm hosszú, 5,8 cm széles, 1,5 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán körrózsát 
körülfogó leveles motívum, másikon rózsából a négy 
átló felé tartó leveles díszítmény.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 2303

Gyűjtés/származás helye: Varászló

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/19. század vége - 20. 
század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Kovács 
Jánostól vétetett

Leírás: 6,8 cm hosszú, 5 cm széles, 1,5 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán virágminta 
és felirat a virág két oldalán: „EML KUL”. Másik oldala 
négy körrózsával díszített. Keskenyebbik lapjai közül az 
egyik kopott, kimélyedt, a másik sima. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 1420

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Göndöcs 
Ferenc tanító ajándéka

Leírás: 6 cm hosszú, 4,8 cm széles, 1,8 cm vastag, ke-
ményfából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán 
keretbe foglalt tulipános, másikon kerek fejű virágminta. 
Keskenyebbik lapjai közül az egyiken tulipános minta, a 
másik érdesre van faragva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 73.19.61

Gyűjtés/származás helye: Dombóvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1907-ben készült 

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Vida János 
dombóvári lakosé volt, Fekete József mosdósi gyűjte-
ményéből

Leírás: 7,5 cm hosszú, 6 cm széles, 1,8 cm vastag, szil-
vafából készült, faragott, két oldalán íves gyufatartó. 
Egyik oldalán korsós, másikon leveles-rózsás virágmo-
tívum. Keskenyebbik lapján egyik oldalon 1907-es év-
szám bevésve

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 3089

Gyűjtés/származás helye: Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1920-as évek/1911

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, átadója 
neve ismeretlen

Leírás: 7 cm hosszú, 5,8 cm széles, 1,5 cm vastag, fá-
ból készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán leveles, 
másikon virágos minta komponálva. Két keskenyebbik 
lapja közül az egyik érdesre faragva, a másikon vésett 
felirat. „Jatarek Alaldár”. Teteje felnyitható, a fülön pon-
tozással felirat: „1911VI 10.”
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 10.786

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./19. század vége - 
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József rajztanártól vétetett

Leírás: 7,5 cm hosszú, 5 cm széles, 1,9 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Mindkét oldalán keretbe 
foglalt virágmotívum. Keskenyebbik lapjai közül egyiken 
domború, fogantyú jellegű dísz, másik érdesre faragva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 73.19.64

Gyűjtés/származás helye: Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1912

Készítő/ajándékozó neve: pásztorrmunka, Fekete 
József mosdósi gyűjteményéből

Leírás: 6,8 cm hosszú, 5,3 cm széles, 1,4 cm vastag, dió-
fából készült, faragott és festett gyufatartó. Egyik olda-
lán 1912-es évszám faragva, alatta asztalnál ülő pipázó 
férfi és korsót tartó nő. Másik oldalán keretbe foglalt, 
faragott virágmotívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 2298

Gyűjtés/származás helye: Varászló

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/19. század vége - 20. 
század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka , Tilák Ilona 
ajándéka

Leírás: 6,8 cm hosszú, 5,5 cm széles, 1,5 cm vastag, fá-
ból készült, faragott gyufatartó. Mindkét oldalán tölgy-
makkos minta. Keskenyebbik lapjai közül az egyiken 
tölgymakkos minta, a másik érdesre kialakítva. Teteje 
és alja is nyitható.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 10.792

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./1908

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József rajztanártól vétetett

Leírás: 7,5 cm hosszú, 5,8 cm széles, 1,8 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán pipázó kala-
pos férfialak, másikon tölgyleveles-makkos kompozíció. 
Keskenyebbik lapjai közül egyiken „1908 KI” felirat, má-
sik érdesre faragva. Alja hiányzik.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 4348

Gyűjtés/származás helye: Darány

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/1902

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Horváth 
György ajándéka

Leírás: 6,6 cm hosszú, 5,2 cm széles, 1,6 cm vastag, 
fából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán fekvő 
kompozícióban szarvas, tölgyleveles-makkos minta 
és felirat:”1902”. Másikon fekvő tulipános-leveles vi-
rágminta. Keskenyebbik lapjai közül egyiken tulipános 
minta, másik érdesre faragva.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 10.793

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./1896

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József rajztanártól vétetett

Leírás: 6,4 cm hosszú, 4,6 cm széles, 1,8 cm vastag, 
fából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán mas-
nis, virágos kompozíció, benne felirat: „1895”. Másik 
oldalán kalapos, bajuszos férfi szarvassal, tölgyfaleve-
les-makkos mintával. Alja, teteje és keskenyebbik lapjai 
közül az egyik hiányzik.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 1417

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Göndöcs Ferenc tanító ajándéka

Leírás: 7 cm hosszú, 5,5 cm széles, 1,5 cm vastag, keményfából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán 
szarvas és makk motívum, másikon tulipános virágminta. Alja érdesre faragott.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 1419

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/1909

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Göndöcs Ferenc tanító ajándéka

Leírás: 7,2 cm hosszú, 6 cm széles, 1,8 cm vastag, keményfából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán 
szarvas és 1909 felirat, másikon virágminta. Keskenyebbik lapjai közül az egyiken makkos-leveles minta, 
a másik érdesre faragott.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 3125
Gyűjtés/származás helye: Lábod
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Venczli Mári ajándéka
Leírás: 6,8 cm hosszú, 5 cm széles, 1,8 cm vastag, fából készült, faragott gyufatartó. Teteje és alja dombo-
rú-íves. Egyik oldalán fekvő, szarvasos motívum, másikon virágos-leveles fekvő kompozíció. Keskenyebbik 
lapjai közül egyiken tulipános minta, másik erősen megkopva.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 10.861

Gyűjtés/származás helye: Kisgyalán

Gyűjtés/készítés ideje: 1938.03.05./1908

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Szeles József/Fekete József rajztanártól vétetett

Leírás: 7,5 cm hosszú, 6 cm széles, 1,8 cm vastag, fából készült, faragott gyufatartó. Oldala ívelt. Egyik ol-
dalán virágmotívum, másikon szarvas tölgymakkal és levéllel. Keskenyebbik lapjai egyik érdesre faragva, 
másikon tulipános minta, alján „1908” felirat.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 2087
Gyűjtés/származás helye: Ecseny
Gyűjtés/készítés ideje: 1926/1907
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Werstrof Konrád ajándéka
Leírás: 6,5 cm hosszú, 5 cm széles, 1,8 cm vastag, fából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán 
Kossuth-címer és virágok, másikon tölgymakkos minta és felirat: „VERSTOF KONRÁD TANITTO ÚR 1907”. 
Keskenyebbik lapjai közül az egyiken tölgymakkos minta, a másik érdes kéreg(?) darabbal kialakítva.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 7130

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1930/1915 (?)

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rippl-Rónai Ödön ajándéka

Leírás: 6 cm hosszú, 4,5 cm széles, 1,5 cm vastag, fából készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán Kossuth-
címert közrefogó leveles mintával, másikon virágfejet körbeölelő leveles motívummal. Keskenyebbik  
lapjai közül egyiken „BT 15” felirat faragva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 3233

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, átadója 
neve ismeretlen

Leírás: 7,2 cm hosszú, 5,2 cm széles, 1,8 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Teteje és alja, valamint kes-
kenyebbik lapjai érdesre faragva. Egyik oldalán csillagos, 
másikon tulipános-virágos minta. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 4930

Gyűjtés/származás helye: Kopaszhegy-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1929/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Ifj.Kapoli Antal juhásztól 
vétetett, ő készíthette

Leírás: 7 cm hosszú, 5,8 cm széles, 1,8 cm vastag, fá-
ból készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán leveles-
tölgymakkos, másikon három körrózsás kompozíció. 
Keskenyebbik lapjai közül egyiken leveles minta, másik 
érdesre faragva.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 3091

Gyűjtés/származás helye: Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1908

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Simon 
Józseftől vétetett

Leírás: 7 cm hosszú, 5,5 cm széles, 1,3 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Egyik oldalán két rózsás, 
leveles, másikon három rózsás minta. Két keskenyebbik 
lapja közül az egyik érdesre faragva, a másikon vésett 
felirat. „1908 HF”. Teteje és alja is nyitható.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 4928

Gyűjtés/származás helye: Kopaszhegy-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1929/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Ifj. Kapoli Antal juhásztól 
vétetett, ő készíthette

Leírás: 7 cm hosszú, 5,5 cm széles, 1,6 cm vastag, szilfá-
ból készült, faragott gyufatartó. Oldalain körrózsás kom-
pozíció. Keskenyebbik lapjai közül egyiken leveles minta, 
másik érdesre faragva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 50.03.6

Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy

Gyűjtés/készítés ideje: 1950/1950

Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, tőle 
vétetett

Leírás: 7,5 cm hosszú, 5 cm széles, 1,8 cm vastag, ke-
ményfából készült, faragott gyufatartó. Teteje bajusz-
íves, felnyitható zárral, belekarcolva: „Kapoli Antal 
1950”. Keskenyebbik oldallapja félkarájos rovátkolással 
érdesre faragott. Egyik oldalán tulipános, másikon ró-
zsás motívum, lakkozott.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: GYUFATARTÓ • RRM 6736

Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhásztól 
vétetett, ő készíthette

Leírás: 6 cm hosszú, 5,4 cm széles, 1,5 cm vastag, fából 
készült, faragott gyufatartó. Mindkét oldalán dombo-
rú faragott minta, virágmotívumokkal. Keskenyebbik 
lapjai érdesre kialakítva. Teteje trükkös zárszerkezettel 
nyitható, faragott lakat lóg róla.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Szarvasos motívum az RRM 1417 leltári számú gyufatartón
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Varga János kadarkúti fafaragó pipával.
Kadarkút, 1974. Lantos Miklós felvétele 
(RRM NF 12.069)



A DOHÁNYZÁS ÉS ESZKÖZEI 

„Legkedvesebbnek akkor mondják 
őt, amikor kertek sövénye mellett, 
rejtegetten, fináncszem elől titokban 
leveledzik. A színe zöld, mint a kár-
tyaasztalé; az illata fanyar, mintha 
a világért sem akarná elárulni azt 
a sok örömöt, amit belsejében őriz. 
Bújdosó életében nem vágyódik 
arra, hogy a költő verset írjon róla, 
mint a szép leányról, habár szűzies-
sége adja meg neki csodálatos értékét. 
Meglapul a sövény mellett, mint valami titok-
zatos cimbora, aki még a gazda kacsintását sem 
meri viszonozni. És nyomban a padlásra szökik a szára-
dó lóbőrökhöz, a kémény mögött lakó házi kísértethez, a 
piros csövű tengerihez, amikor a kert ritkulni kezd körülöt-
te, és a finánc csizmát húz a lábára utazásaihoz. A titkos 
életmódot továbbra is kedveli a szalmazsákban, az eresz alatt 
és egyéb rejtekhelyeken, és ha útra kel: csak zsákban és szűr alatt szereti megtenni az utat. Olyan 
lopakodva, óvakodva jön be a házak kapuján, mintha vinni akarna valamit. Pedig hoz: jókedvet, 
felvillanó mosolyt, kedves titkot magával. Aztán miért is van ez a bújdosó élet, amelyet születé-
sétől kezdve folytat? Bizony, semmi másért, minthogy füst váljon belőle, amely kioson az abla-
kon, az ajtón – de míg a szobában van, úgy elmulattatja az embert, mint a legjobb szerető.”                                                                                                                          

(Krúdy Gyula: Dohány)

 A burgonyafélék családjába tartozó dohány (Nicotiana) őshazája Dél-Amerika. Latin 
nevét Franciaország portugál nagykövetéről, bizonyos Jean Nicot-ról kapta, aki 1559-ben 
Medici Katalinnak migrénje enyhítésére dohányt küldött. Ez a különleges növény úgy véde-
kezik kártevői ellen, hogy nikotint termel, mely erős idegméreg. Az indiánok számtalan mó-
don használták a dohányt: felszippantották, rágták, főzeteket készítettek belőle, füstjét be-
lélegezték, rítusok és gyógyító eljárások nélkülözhetetlen kelléke volt. Amerika felfedezése 
után Európában spanyol és portugál közvetítéssel a 16–17. században kezdett elterjedni, oly 
gyorsan, hogy 1642-ben VIII. Orbán pápa bullát adott ki, melyben megtiltja a misén való do-
hányzást. Hazánkba egyrészt német területekről került: kereskedők, diákok, iparosok, papok 
által; másrészt a törökök is terjesztették a hódoltság alatt. A 17. században sorra születtek a 
dohányzást tiltó rendeletek, bizonyítva az újfajta élvezet terjedését.1  
 Néprajzi szempontból kifejezetten érdekes a dohánytermesztés vizsgálata, mert 
kiválóan példázza, hogyan kapcsolódott össze és hatott egymásra egy élvezeti érté-
ket képviselő, újfajta kapásnövény és a társadalmi berendezkedés. A feudális adózás 
a szemtermelő, kötött rendszerű nyomásos gazdálkodáson alapult. Mivel a dohányter-
mesztés csaknem hússzor annyi munkát igényel, mint a gabonatermesztés, a befek-
tetett munka nagyobb része lett adó formájában a földesúré, így a termesztése nem állt 
érdekében a jobbágyoknak. Ha meg akarjuk érteni az egyes dohánytermesztő vidékek 
kialakulását, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy mikor, hol, kinek és miért állt érdeké-
ben ekkora plusz munkát befektetnie ebbe.

1 Takács 1964:9-13
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 Munkaigényes növények termesztésének mindig is a békésebb évtizedek ked-
veztek. A jobbágyi gazdálkodás rendje a 18. század végén kezdett rendeződni a török 
háborúk, a Rákóczi-szabadságharc és a rác-járás után.1 Az ország északi része kevésbé 
néptelenedett el, mint a déli területek és ezt az időszakot nagy arányú belső  vándorlás 
jellemezte, melynek következtében a falvak lakosságán belül is erős volt a fluktuáció.  
A kezdeti időszakban a munkaerőhiányban szenvedő földesurak kedvezőbb feltéte-
lekkel igyekeztek a jobbágyokat letelepedésre csábítani. A szántóföldeken addig volt 
érdemes dohányt termelniük, amíg a kivetett adók enyhébbek voltak és viszonyla-
gos szabadsággal bírtak a földek használatát illetően is. Bizonyos telepesek azért köl-
töztek újabb és újabb helyekre, hogy kihasználhassák az adómentességet. Ugyanakkor 
az újonnan települt falvak környékén frissen feltört irtásföldekre is szükség volt. Ezekbe 
a kezdetekkor célszerű volt kapás növényeket ültetni, hogy idővel gazmentes, gabona-
termelésre alkalmas szántóvá válhassanak.2 Ahol a földesurak hosszabb távon biztosí-
tották a dohányföldek adómentességét, illetve a jobbágyok egyéb terhei nem növe-
kedtek meg annyira, hogy munkaerejüket túlságosan lekössék, meg tudott maradni 
a dohány nagyobb mértékű termesztése. 
 A kevésbé szerencsés helyzetben lévő területeken a jobbágyok felhagytak vele, 
viszont újabb csoportok kapcsolódtak be. A dézsmára és robotra nem kötelezhető 
kurtanemesek, a kevés földterülettel rendelkező, de szabad hajdúk és a bérlőként dol-
gozó taxalisták érdekeltek voltak a nagy munkaigényű, szakértelmet is igénylő kapás-
növény termesztésében. A kurtanemeseknek kedvezett az a tény is, hogy könnyebben 
értékesíthették a dohányt, mert nem ütköztek olyan földesúri privilégiumokba és vá-
mokba, mint a jobbágyok. 
 A 18. század második felében az allodiáció, vagyis a közös használatú földek föl-
desúri kisajátítása miatt megnőtt a föld nélküli zsellérek száma. Éppen a föld nélkü-
liségük biztosította számukra a dohánytermesztéshez szükséges munkaerőt a saját 
földjük után robottal és dézsmával adózó jobbágyokkal szemben.3 A termény megha-
tározott részének kötelező beszolgáltatása és az ingyenmunka nem csak a dohányter-
mesztésnek állta útját, hanem elejét vette a mezőgazdaság fejlődésének, intenzívebbé 
válásának is. 
 A dohány kerti termesztésének egyik oka az volt, hogy a kertek egy ideig adómen-
tes földek voltak, valamint nem vonatkozott rájuk a nyomáskényszer.4 Másrészt ezek 
közel voltak a háztartásokhoz és így lehetősége volt a családtagoknak egymást váltva, 
a napközbeni munkák mellett bekapcsolódni a növény gondozásába.5 
 A szántók minőségénak javítása szorgalmazta azt is, hogy az ugart olyan növények-
kel ültessék be, melyek termesztése megfelelőképpen előkészíti a földet a szemterme-
lő növénytermesztésnek. Azokon a területeken, ahol az ugarföld nem volt dézsmával 
terhelt, valamint volt elegendő egyéb terület a takarmánytermesztéshez, az ugarban 
helyet kaphatott a dohány is.
 A földbérletek szabadabb gazdálkodást tettek lehetővé. Az úrbérrendezés követ-
keztében nem csak a föld nélkül maradt szabad munkaerő keresett megélhetést, ha-
nem egyes uradalmak sem tudtak mit kezdeni  a hirtelen birtokukba jutott földekkel.  

1 Takács Lajos 1959. A dohánytermesztés kibontakozása a jobbágykor végén a nyomásos gazdálkodású területe-
ken. Ethnographia 70. évf. 207-251. 209.o.

2 Takács 1959:210
3 Takács 1959:226
4 Tehát nem határozták meg kötelező jelleggel, hogy mikor mit kell bele vetni.
5 Takács 1959:230
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A bérbe adott földeken szintén megérhette a bérlőknek kapásnövényeket termeszte-
ni. A földesurak azonban egyre inkább igyekeztek a bérleti díjat emelni, míg végül fe-
les termesztésre kényszerítették a bérlőiket. Így tehát a földbérlet, amely kezdetben az 
önállóbb gazdálkodás és a polgári fejlődés előremozdítója volt, az idő előrehaladtával 
konzerválta a feudális viszonyokat.
 Ahol sikeresen művelték a dohánytermesztést, ott a feudális kötöttségekben élő 
jobbágyoktól eltérő, új paraszttípusok alakultak ki. A dohánytermesztés lehetővé tet-
te, hogy kialakuljon egy szabadabban gazdálkodó, pénzzel rendelkező, az árutermelésbe 
erőteljesebben bekapcsolódó, öntudatosabb parasztpolgári réteg. A kapásnövények 
rengeteg egyéni munkát és szorgalmat igényelnek művelőiktől, ugyanakkor nagyobb 
pénzforgalmat biztosítanak nekik. Ez pedig nem csak a falvak lakosságában, hanem a 
családokon belül is mentalitásbeli változást eredményezett. A hagyományos nagycsa-
ládi berendezkedésben a család feje és tejhatalmú ura a gazda volt, az egyes családtag-
ok a termelésben nem egyéni érdekeik alapján, hanem a közös vagyon gyarapításáért 
dolgoztak. A nagycsalád egészének a földterületek egybentartása volt az érdeke, az 
öröklés során is ezt az elvet követve hagyományozódott a legidősebb fiúra a vagyon. A do-
hánytermesztő községekben ezzel ellentétben egy individuálisabb társadalmi beren-
dezkedés vált jellemzőbbé. A családtagok egyénileg is érdekeltté váltak a termelésben, 
külön háztartásban élhettek és saját jövedelemmel rendelkezhettek. Az öröklés során 
a kisebb földdaraboknak is megvolt az értéke. Somogyban „a szuloki német ifjú és leány 
azért olyan szorgalmas, mert láthatja szorgalmának bérét: külön kasszába keres és mihelyt 
megemberkedik, külön dohányföldet bérelve, családot alapíthat” – írja Takács Lajos.6

 A dohány tehát kiválóan példázza, hogy milyen gazdasági és társadalmi feltételei 
voltak a parasztok polgárosodásának, illetve hogy a megmerevedett feudális rend ho-
gyan akadályozta ezeket a folyamatokat.

6 Takács 1959:247

Dohányültetvény, a háttérben dohánypajtával Potonyi Sándor telkén, Darányban. 
A pajta eredetileg hátrább állt, görgőkön tolták jelenlegi helyére az 1900-as évek környékén. 

Sási János felvétele, 1979. (RRM NF-28.437)
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Megnevezés: TAJTÉKPIPA FEJ • RRM 74.5.2.2

Gyűjtés/származás helye: Lad

Gyűjtés/készítés ideje:  
1974/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: gyári készítésű,  
Kalmár István ladi lakostól gyűjtve

Leírás: 9,5 cm hosszú, 10 cm magas, fából faragott, 
belül bádoggal borított, négy csőszerű nyílással.

Gyűjtő/leltározó neve: Együd Árpád, Knézy Judit

Megnevezés: PIPATÓRIUM • RRM 81.27.1

Gyűjtés/származás helye: Szulok

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/19. század közepe

Készítő/ajándékozó neve: készítő neve bizonytalan, 
Mercz Simoné volt, Mercz Józseftől vétetett

Leírás: 46,5 cm magas, 32,3 cm széles, 153 cm mély, 
puhafából fűrészelt, gyalult, profilált. Középtájon öt 
bevágással készített tartó rész. Mercz Mátyás ap-
jáé, Mercz Simoné volt, a második világháború után 
szerszámospolcként használta Mercz József kovács-
mester.

Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya
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PIPÁK ÉS PIPASZÁRAK

Együtt pipázni valakivel – akárcsak a többi élvezeti szer esetében – baráti gesztusnak 
számított. Léteznek olyan pipák, melyeket több nyílással készítettek, ezekbe külön szá-
rat illesztettek és így a dohányzó társaságban mindenki ugyanannak a dohánynak és pi-
pának a füstjét szívhatta a maga pipaszárán. Egy szép pipa és egy jó dohány élvezete 
olyan saját rítusa volt a férfiak világának, amiből az asszonyi nem kizáratott. 

 A paraszti társadalomban a fiúk férfivá érésének meghatározója a munkabírás volt. 
Amikor ebben egyenlővé váltak a felnőtt férfiakkal, akkortól az élvezeti szerek világá-
ba is beavatást nyertek. Lett helyük a kocsmában, pipázhattak és udvarolhattak immár 
nyilvánosan is. A paraszti fényképeken gyakori, hogy a legények kezükben cigarettát 
tartanak – még ha nem dohányoztak, akkor is –, vagy úgy tartják kézfejüket, hogy utó-
lag a cigarettát, mint a felnőttség szimbólumát, beleretusálhassa a fényképész. 
 S hogy mennyire összefügg egymással a társadalmi rend és az élvezeti szerek, 
azt bizonyítja az is, hogy  a pipa is jelezte használója rangját. Másképp és másból pipáz-
tak az urak, másképp a parasztok és a pásztorok, sőt alakultak dohányzó társaságok, 
melyek tagjaiknak szinte céhszerű szabályzattal írták elő a dohány élvezetének meg-
felelő módját.2 Valószínű, hogy ilyenek csak külföldön léteztek és hazánkban a pony-
vairodalom közvetítésével szereztünk tudomást róluk.3 Minél hosszabb a pipa szára, 
annál körülményesebb használata, ahogy Malonyay írja: „Rövid szárú pipa csak dol-
gos embernek kell, aki mindegyre tesz, vesz, hajuldoz.”4 Tajtékpipája sem volt akárkinek, 
csak a módosabb gazdáknak és a parasztoktól magukat különbnek tartó pásztoroknak.  
Az értékesebb darabokat azonban ők is csak ünnepnap használták, legeltetéséhez egy-
szerű cseréppipát vittek magukkal. 

2 Takács 1964:426
3 Takács Lajos 1954. A rendes pipázás privilégiumai. Ethnographia, 65. évf., 210-222. (214.o.)
4 Malonyay 1911:118

Dohánypajta Potonyi Sándor telkén, Darányban. Sási János felvétele, 1979. (RRM NF-28.427)



A
 D

O
H

Á
N

Y
Z

Á
S 

ÉS
 E

SZ
KÖ

Z
EI

 

132

 Ha már cseréppipákról szólunk, nem mehetünk el szó nélkül egy rendkívüli adat mel-
lett. Az 1800-as évek első felében a debreceni pipa olyan hírnévre tett szert, hogy évente 
átlagosan 10 millió pipát készítettek a város fazekasai, melyekből Hollandiába és Angliába 
is exportáltak. A kézműves pipagyártás hanyatlását a gyári tömegtermelés és az életmód-
dal összefüggő dohányzási szokások megváltozása okozta, olyannyira, hogy az 1930-as 
évekre gyakorlatilag megszűnt.5

 Talán a falu társadalmán kívül élő pásztorok pipáztak legtovább és farigcsálták a 
szebbnél szebb pipaszárakat. Pipaszárnak berekfa, kőris, som, bangita fája alkalmas, 
de legjobban a meggyfát szerették, mert ennek finom illata elnyomta a bagó keser-
nyés ízét. Erre a célra az egyenes, csomómentes fattyúhajtásokat vágták. A még nyers 
botocskák belsejét felmelegített esernyődróttal kisütötték üregesre, hogy a füst át-
járhassa. A cseréppipákkal ellentétben a fapipáknak nagy előnye volt, hogy ha leejtet-
ték, nem tört össze. Pipafejnek leginkább a juhar, a kecskerágó és a dió tuskóból kivágott 
részét használták. Hogy tisztítható legyen és ne égjen ki, belül bádoggal bélelték ki. 
 Pipázni nem lehet gyorsan, nem véletlen, hogy a nyugalom és tétlenség szimbó-
lumaként a dzsentri világ jelképévé vált.6 Ahogy a 19. század vége felé a világ hazánk-
ban is kezdett felgyorsulni és változni úgy vette át a pipa helyét a szivar és a cigaretta.

5 Ecsedi 1932:61-101
6 Takács 1964:426

Cigarettázó katona levelet ír a lövészárokban az I. világháború idején 
(forrás: Lőw Miklós fortepan.hu 84081)
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DOHÁNYZACSKÓK

A pipázáshoz való apróra vágott dohányt dohányzacskóban hordták magukkal a pászto-
rok. Ezek a kerek alaprajzú, sallangokkal díszített darabok értékes holminak számítottak. 
Leggyakrabban kostökből készítették, méghozzá úgy vágták ki a hozzá való bőrt, hogy 
az állat két hátsó lábának bőre kiadja a két sallangnak valót, a harmadikat pedig a hasalja 
részből metszették hozzá. Kevésbé értékesnek számított a macskabőrből készült dohány-
zacskó, ilyenkor az állat farkából és két hátsó lábából alakították ki a lógó részeket.7  
 A díszes dohányzacskók szinte a viselet darabjai voltak: aki „kitűzött” dohányzacskó-
val járt, arról tudni lehetett, hogy nem akárki. Nagy pipájú, kevés dohányú ember az volt, 
akinek hangja, viselkedése „nagyobb” volt, mint belső értékei.

SZIVAROZÁS, CIGARETTÁZÁS ÉS KELLÉKEI

A szivar nem más, mint dohánylevélbe csavart aprított dohány. A cigaretta esetében 
papírhüvelybe töltik a füstölnivalót. A dohányzásnak ezek az „újabb” módjai a 18. szá-
zad végétől kezdtek elterjedni és az 1840-es évektől Budapestről kiáramló divat hama-
rosan kiszorította a pipázást. Míg a pipa élvezet lassú és gyakran zártkörű volt, addig a 
szivarozás és cigarettázás gyorsabb és nyilvánosabb lehetőségeket kínált. A szivarhoz 
azonban másfajta dohányra volt szükség és valóban jó szivarokat csak keveseknek sike-
rült előállítaniuk. Állítólag a somogyszili szivargyár, mely Hunyady gróf tulajdonában 
volt, elég „tűrhető” árut készített. Az 1850-es évektől a szivarkészítést  államilag mono-
polizálták és ez gátat vetett az egyéni próbálkozásoknak. 
 Még a szivarnál is gyorsabban elszívható a cigaretta, amely a gépipar modernizá-
lódásával párhuzamosan tudott terjedni, hiszen a papírhüvelyek előállításának és töl-
tésének gépesítése biztosította a tömegtermelést. Elterjedését – ahogy Takács Lajos írja 
– az 1856-os krími háborúra vezetik vissza, ahol kontinensünk számos nemzete részt vett 
és a hadakozás mellett a cigarettázást is eltanulták egymástól. A cigarettázás hódításá-
nak feltétele a gyufa tömeges termelése volt és szinte „bárhol” és „bármikor” élvezhe-
tő gyors dohányzási lehetőséget kínált. 
 A különböző gyári, töltött cigaretták mellett napjainkig fennmaradt a kézzel, papírba 
sodort változat fogyasztása is. A gyufatartók és pipaszárak mellett a pásztorok gyakor-
ta készítettek asztali cigarettakínálókat, szipkákat is, hiszen ezek kedvelt ajándéktár-
gyak voltak a férfiak körében. A szipkák különösen olcsó, ám népszerű ajándéktárgyak, 
később szuvenírek voltak. A főállásúvá vált faragók naponta akár több tucatot is el-
készítettek belőle. A cigarettával való kínálás a barátság jele, még néprajzi gyűjtőink is 
gyakorta éltek ezzel a gesztussal, hogy adatközlőik bizalmát elnyerjék. 

 „Tavaly télen egész nap dolgoztam, és 3,50 forintot is megkerestem egy nap. Ilyenkor 
4–5 szipkát megcsinál az ember, este kiformálja, reggel meg délelőtt kimintázza.”8 

7 Malonyay 1911:233
8 Varga György buzsáki fafaragótól gyűjtötte Hoffmann Tamás 1950-ben. (RRM NA-265)
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Megnevezés: TAJTÉKPIPA • RRM 58.115.1

Gyűjtés/származás helye: Kadarkút

Gyűjtés/készítés ideje: 1958/19. század

Készítő/ajándékozó neve: ismeretlen, feltehetőleg Szabó György ajándéka

Leírás: 11 cm magas, 10 cm széles, felül 5 cm átmérőjű pipa. Alján domború levélminta, oldalán domború 
jelenet: oroszlán egy téglafal előtt és vár bástyája. „1701”-es évszám. Teteje ezüsttel kupakolt, felnyitható.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: TAJTÉKPIPA • RRM 58.116.1

Gyűjtés/származás helye: Kadarkút

Gyűjtés/készítés ideje: 1958/1810

Készítő/ajándékozó neve: ismeretlen, Szabó György ajándéka

Leírás: 12 cm magas, 12 cm széles, felül 5,5 cm átmérőjű pipa. Alján domború levélminta, oldalán dombo-
rú jelenet: vágtató ló egy téglafal előtt és fatörzs. „1310”-es évszám. Teteje rézzel kupakolt, felnyitható. 

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: PIPAFEJ • RRM 73.35.358

Gyűjtés/származás helye: Zamárdi

Gyűjtés/készítés ideje: 1972/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: ismeretlen pipakészí-
tő munkája, a zamárdi iskolai gyűjtés során került 
a múzeumba

Leírás: 7 cm magas, 2,5 cm átmérőjű, korongolt 
cserép pipa máz nélkül. 

Gyűjtő/leltározó neve: Piller Dezső, Knézy Judit

Megnevezés: TAJTÉKPIPA FEJ • RRM 74.3.6

Gyűjtés/származás helye: Balatonszabadi

Gyűjtés/készítés ideje: 1974/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: gyári készítésű,   
Kiss Kálmánné balatonszabadi lakostól gyűjtve

Leírás: 7,5 cm hosszú, 5 cm magas, L-alakúra fara-
gott, lekerekített sarkú, rézgyűrűvel szegett.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: TAJTÉKPIPA • RRM 76.27.1-2

Gyűjtés/származás helye: Attala

Gyűjtés/készítés ideje: 1976/19. század vége – 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Gaál József attalai lakostól vétetett

Leírás: 10 cm magas, 5,1 cm átmérőjű, zsírkőből faragott pipa. Szára meggyfából készült, 61 cm hosz-
szú. Oldalán domború faragással hét férfialak (hét vezér?) látható, kupakja ezüstből készült örvösmunka.  
A pipatest rézdróttal van behálózva, mert megrepedt.

Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya
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Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 9254
Gyűjtés/származás helye: Felsőbogát-puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/1897
Készítő/ajándékozó neve: Czóri György kanász  
készítette, valószínűleg tőle vétetett
Leírás: Csutorával együtt 51 cm hosszú, hengeres, 
fából készített, karcolt és pirossal, zölddel, feke-
tével színezett díszítéssel. Öt sáv díszítés, végein 
geometrikus jellegű lezáró mintasorral. Alulról a 
csutora felé haladva a következő mintákkal: két ka-
kas egymással szembefordul; egy pálmafa és előt-
te két bagoly egymás mellett; pipázó férfi kezet 
fog üveget (?) tartó asszonnyal; fa és disznó, alatt 
körbe felirat: „CZORI GYÖRGY 1897”; szarvas és vi-
rágos-indás motívum. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

A rajzot készítette:
Balla Krisztián
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Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 1636
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/1897
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, a mernyei kegyes Tanítórend kormányzójának ajándéka
Leírás: 70 cm hosszú, hengeres, fából készített, enyhén íves, karcolt és pirossal, zölddel, feketével színezett díszí-
téssel. Négy sáv díszítés, két végén és középen fekete sávok, a minták között két narancsvörös sáv. A mintablokko-
kat geometrikus díszítés választja el. Első blokkban három ágú virág, másodikban sétapálcás férfi és korsós növény, 
harmadikban „1987” évszám és mértanias díszítés, negyedikben leveles motívum fogja közre a Kossuth-címert. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 1634
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye 
Gyűjtés/készítés ideje: 1923/19. század vége – 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás
Leírás: 42,5 cm hosszú, hengeres, fából készített, faragott pipaszár, melyet 11 szakaszra 
osztott mértanias faragás díszít: nyolc szakaszban kivagdalt háromszöges minta és há-
rom szakasznyi tüskés faragás.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 10.094
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09./20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete József mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: 50,5 cm hosszú, hengeres, fából készített, faragott pipaszár, melyet végig apró, há-
romszöges metszettel készült faragás díszít. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 3200
Gyűjtés/származás helye: Simongát-puszta, Somogy megye
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége – 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Simon János ajándéka
Leírás: 30 cm hosszú, hengeres, fából készített, végig virágos-leveles domború faragással 
díszített.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 57.92.1.2
Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1957/1930 körül
Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, tőle vétetett
Leírás: Csutorával együtt 24,5 cm hosszú, hengeres, fából készített pipaszár, melyen hét 
sor kúpszerű, göcsös díszítés található, ezek teteje körben apró vonalakkal kiemelve.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 10.798
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1939.12.10./19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete József mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: Csutorával együtt 22,5 cm hosszú, hengeres, fából készített, faragott pipaszár, me-
lyet felső negyedéig pálcás, gúlás és rombuszos faragás díszít.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 4334
Gyűjtés/származás helye: Kopaszhegy-
puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1928/19. század 
vége – 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve:  
Kapoli Antaltól vétetett, feltehetőleg  
ő készítette
Leírás: 24 cm hosszú, hengeres, fából ké-
szített, 9 sor göcsös faragással díszített, 
melyek csúcsába rézszeg van verve. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 7123
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje:   
1930/19. század vége – 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfara-
gás, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 54 cm hosszú, hengeres, fából 
készített pipaszár. Végig faragás díszí-
ti, egyik felében sűrű tüskés motívum, 
másik felében leveles-virágos kompozí-
ció. A mintablokkokat gyűrűs díszítések 
tagolják. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 6954
Gyűjtés/származás helye: Kopár-puszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán Istvántól vétetett, ő készítette
Leírás: 47 cm hosszú, hengeres, fából készített pipaszár, melyen színes, zöld, piros, kék és 
rózsaszín spanyolozású, tulipános-virágos minták díszlenek.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 7124
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége – 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 63 cm hosszú, hengeres, fából készített pipaszár, melyet karcolt, piros és fekete spanyolo-
zás díszít. A minták hét nagyobb sorba rendezve a következőek: geometrikus motívumok, felet-
tük bajszos férfi mellképek. Korsós-leveles virégkompozíció madárral. Menyecske borospohárral 
és puskás férfialak. Felette menyecske borospohárral és kanász. Korsós leveles-virágos kompozí-
ció, majd két sorban bajszos férfi mellképek, végül geometrikus motívumok.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: PIPASZÁR • RRM 6756
Gyűjtés/származás helye: Marcali
Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Cserép János volt gulyástól vétetett, ő készítette
Leírás: 54 cm hosszú, hengeres, fából készített, tulipános-leveles motívumokkal díszített 
pipaszár, lila, zöld, kék, sárga, rózsaszín spanyolozással színezve.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: DOHÁNYZACSKÓ • RRM 2788

Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége – 
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, 
egy földművestől vétetett

Leírás: 25 cm hosszú, kostökből készített, kerek, 
dísztelen, felfelé szélesedő rojtosra vágott szélű 
dohányzacskó. A nyílásához pipaszurkáló van erő-
sítve. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: DOHÁNYZACSKÓ • RRM 65.431.1

Gyűjtés/származás helye: Zselic, Somogy   
megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1963/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka,   
Nagy Károly gyűjtése 

Leírás: 20 cm hosszú, kostökből cserzett, kerek, 
díszített fenekű, felfelé szélesedő csipkésre vágott 
szélű dohányzacskó. A széléhez erősített 1 cm hosz-
szú pánton pipaszurkáló van.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: DOHÁNYZACSKÓ • RRM 70.26.1

Gyűjtés/származás helye: Gölle

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1945 körül

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, 
Hajdú Elemérné göllei lakos ajándéka 

Leírás: 19 cm hosszú, 13,5 cm átmérőjű, bőrdara-
bokból cakkosan, géppel összevart dohányzacskó. 
Alja ívelt, felső részében az összefűző zsinórnak 
kialakított lyukak vannak. Alján és felső részén bőr-
rojtok díszítik. Jómódú parasztemberé volt, 1945 
körül vette.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: DOHÁNYZACSKÓ • RRM 4340

Gyűjtés/származás helye: Csököly

Gyűjtés/készítés ideje: 1928/19. század vége – 
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, 
Paizs Ferencztől vétetett

Leírás: 25 cm hosszú, kostökből készített, kerek, 
csipkézett szélű dohányzacskó melyről négy átlyug-
gatott elemekből álló sallangfüzér lóg.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SZIPKA • RRM 10.865
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1938.03.05./19. század vége – 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete József mosdósi rajztanár gyűjteményéből
Leírás: 11,2 cm hosszú, hengeres, fából készült, két sor vízszintesen körbefutó, három szélesebb sor függőle-
gesen felfutó, apró háromszöges bemetszésekből kialakított faragott díszítéssel.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SZIPKA • RRM 75.60.2
Gyűjtés/származás helye: Kaposvár
Gyűjtés/készítés ideje: 1975/1950
Készítő/ajándékozó neve: Szabó Józseftől vétetett, ő készítette
Leírás: 8,4 cm hosszú, hengeres,meggyfából készített szipka, apró, bemetszett háromszögekből álló díszí-
téssel és leveles ág motívummal. 
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SZIPKA • RRM 9561
Gyűjtés/származás helye: Kaposmérő
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Pap Vendeltől vétetett, feltehetőleg ő készítette
Leírás: 10 cm hosszú, hengeres, csontból készített szipka, karcolt virágmotívumos díszítéssel, alján egy sáv-
ban pirossal színezett hálós mintával. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 58.111.1
Gyűjtés/származás helye: Felsősegesd
Gyűjtés/készítés ideje: 1958/1958
Készítő/ajándékozó neve: Tóth Mihály készítette, tőle vétetett
Leírás: 5 cm magas, 5 cm átmérőjű, tehénszarvból készült, hengeres cigarettakínáló, mely három keskeny 
lábon áll. Karcolt díszítése körbefut oldalán, virágos-leveles kompozíciók között szarvasok.  
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 58.112.1

Gyűjtés/származás helye: Felsősegesd

Gyűjtés/készítés ideje: 1958/1958

Készítő/ajándékozó neve: Tóth Mihály készítette,  
tőle vétetett

Leírás: 7 cm magas, 7,5 cm átmérőjű, tehénszarvból ké-
szült, hengeres cigarettakínáló, két egymással szemben 
álló, saját anyagából faragott kis füllel. Domború fara-
gás díszíti, virágos-leveles motívumok között madarak.  

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 11.124

Gyűjtés/származás helye: Buzsák

Gyűjtés/készítés ideje: 1939.05

Készítő/ajándékozó neve: Boszkovics János buzsáki 
pásztor készítette, Kollár Pétertől vétetett

Leírás: 6 cm magas, 7,5 cm átmérőjű, hengeres, sza-
ruból készült cigaretta kínáló. Alja fából, oldala színes 
spanyolozással díszített: piros, zöld és fekete leveles-vi-
rágos motívumok és asztal mellett borozgató két kala-
pos férfi. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 69.9.3

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1969/1966

Készítő/ajándékozó neve: Id. Szabó István volt kanász készítette, tőle vétetett

Leírás: 6,2 cm magas, 16,5 cm széles, fából készült, lakkozott cigaretta kínáló. Domború faragással díszített, végig-
futó, tömör talapzattal. Középen vályúszerű tartó, melynek két oldalán fekvő kosok. Talpán „SZ.I 1966” felirat.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SZIVARTARTÓ • RRM 1744
Gyűjtés/származás helye: Bálványos
Gyűjtés/készítés ideje: 1925
Készítő/ajándékozó neve: Bakonyi nevű juhász készítette, Leskovics Béla tanító ajándéka
Leírás: 12 cm magas, 5,5 cm széles, 2,3 cm mély. Fából készült, lakkozott, teteje elhúzható. Felszíne domború 
faragással díszített, egyik felén tükörszimmetrikus jellegű, de különböző két korsós virágkompozíció, másik felén 
Kossuth-címert közrefogó leveles minta, illetve körrózsás-leveles díszítés. Oldala futó mintával díszített.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 10.182
Gyűjtés/származás helye: Kisberki
Gyűjtés/készítés ideje: 1936
Készítő/ajándékozó neve: Bodó Istvántól vétetett, valószínűleg ő készítette
Leírás: 12,5 cm magas, 8,5 cm széles, 1,3 cm mély. Fából készült, lakkozott, egyik lapja felnyitható, kis fülben vég-
ződik. Felszíne domború faragással díszített, egyik felén két körrózsás virág fog közre egy pásztort, másik, felnyit-
ható oldalán keretbe foglalt felirat: „KESZ CIGERETATARCA-KESZ-ULT 1936! KISBERKI KOZSEG BODÓ ISTVÁN.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 55.104.1
Gyűjtés/származás helye: Felsősegesd, Lászlómajor
Gyűjtés/készítés ideje: 1955/1954
Készítő/ajándékozó neve: Tóth Mihály készítette, az Országos Néprajzi Múzeum ajándéka
Leírás: 6,8 cm magas, 10 cm széles, 2 cm mély. Fából készült, könyv alakot formázó, domború faragással díszí-
tett. Egyik lapja felnyitható, ezen keretbe foglalt búzakalászos motívum, virágmintával és két madárral, a minta 
háttere apró bemetszésekkel kitöltve. Másik oldalán aratási jelenet: férfi kaszával, mögötte nő sarlóval. Felirat:  
„A KENYÉR! AZ ARATÁS BÉKE A TÖB TERMÉS”. 
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula



Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 65.76.1
Gyűjtés/származás helye: Pusztasörnye, Somogysárd
Gyűjtés/készítés ideje: 1963/1962
Készítő/ajándékozó neve: Horváth János faragópásztor készítette, tőle vétetett
Leírás: 7,8 cm magas, 10,4 cm széles, 2,5 cm mély. Juharfából készült, középen szétnyitható, belül gumis cigaret-
tatartó.  Kívül domború faragás díszíti, egyik oldalon szívből kinövő tulipános virágcsokor, másikon rombusz alakba 
foglalt madár, körülötte virágok.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 65.77.1
Gyűjtés/származás helye: Pusztasörnye, Somogysárd
Gyűjtés/készítés ideje: 1963/1960
Készítő/ajándékozó neve: Horváth János faragópásztor készítette, tőle vétetett
Leírás: 7,5 cm magas, 11 cm széles, 2 cm mély. Juharfából készült, középen szétnyitható, belül gumis cigarettatar-
tó.  Kívül domború faragás díszíti, egyik oldalon tőből kinövő tulipános virágcsokor, másikon rombusz alakba foglalt 
két madár, körülötte leveles motívumok, pettyezett keret.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: CIGARETTATARTÓ • RRM 73.7.1
Gyűjtés/származás helye: Töröcske
Gyűjtés/készítés ideje: 1973/1940 körül
Készítő/ajándékozó neve: valószínűleg pásztorfaragás, Párkányi Ferenc kaposvári teremőr ajándéka
Leírás: 12,5 cm magas, 10,5 cm széles, 2 cm mély. Fából készült, tetején trükkösen nyitható zárszerkezettel. Egyik 
oldalán sarló és kalapács bevésve, melyet kezdetleges leveles ágak fognak közre, alatta kétoldalt „E L” monog-
ram.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Kara Lajos buzsáki fafaragó munka közben.
Buzsák, 1969. (RRM NF 7425)
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„IGYÁL JÓBARÁTOM…” AZ IVÁS ÉS A „JÓ ÉLET”

A zarándokok és a vándorok legjellegzetesebb tár-
gya a bot mellett a kobaktök volt, gyakori a Szent 
Rókus, Szent Jakab, Szent Ignác ábrázolásokon. 
Kaposváron az Arany János téren áll a város legré-
gebbi szobra: 1766-ban Szent Rókusnak állítottak 
emléket. A 14. században élt francia szent szétosz-
totta vagyonát a szegények között és zarándokútra 
ment Rómába. Mivel Olaszországban ekkor tombolt 
a pestis, Rókus beállt betegeket gyógyítani. Számos 
csodás gyógyulást neki tulajdonítanak, a járványok 
idején hozzá fohászkodtak.  A 16–18. században az 
egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő szent volt.1  

 

A tökfélék családjába két olyan növény is tartozik, 
amellyel a természet valóban megajándékozta az em-

beriséget. A lopótökból kiváló hébérek készíthetők, 
melyekkel a hordóból kiszívható a bor, és hogy magával 

is vihesse a vándor, kobaktökbe tölti. A forrásvizet is hű-
vösen tartja, Afrikától 

Ázsián, Amerikán keresztül 
Európában mindenhol megterem, ahol a csírázás-
hoz szükséges 12–15 Celsius fok meleg biztosított. 
Ez az egyetlen tökfaj, amelyet Európában már 
Amerika felfedezése előtt is termesztettek. 
 Hazánkban legtovább a pásztorok használták, 
míg végül karcolással ékesített példányai csupán 
dísztárgyakká váltak. Sok kultúrában azonban 
ma is az emberi kreativitás alapanyaga: amellett, 
hogy kulacsként sokszor kedveltebb a műanyag 
palackoknál, készítenek belőle húros és pengetős 
hangszert, csörgőt, poharat, kanalat, lámpát, hor-
gász eszközt (pl. harcsafogáshoz horogbucskát3), 
pipaszárat és a pápuáknál pénisztokot is (koteka). 

1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0816.html (Letöltés dátuma 2018.07.10.)
2 Forrás: szoborlap.hu (Letöltés dátuma 2018.07.10.)
3 A kiszáradt kobaktök könnyű, fennmarad a vízen. Egy zsinóron felcsalizott horgot erősítettek rá, ami lesüllyedt 

a víz fenekére. Csónakból kuttyogatóval zajt keltettek, ami odavonzotta a harcsát. Miután bekapta a horgot 
a hal, elúszik vele, de a hozzáerősített, bólyaszerűen lebegő kobak (bucska) állandóan a vízfelszín felé húzza.  
A horgász hagyta, hadd fáradjon ki, csak arra figyelt, ne tévessze szem elől a vízfelszínen a bucskát. Végül a 
harcsa feladta a küzdelmet, a horgász pedig beemelhette a csónakba. Herman 1887:364-365

Szent Rókus szobra Kaposváron.
(A szerző felvétele)

A lopótök termésének csőszerű részéből 
kotekát készítenek a pápuák.

Kobaktök 
(Lagenaria 
siceraria)



 A dunántúli pásztorok előszeretet-
tel díszítették a kobakot és a hébért. 
A jófajta vetőmag kézről kézre járt, 
egymás között cserélgették. A tököt a 
ganédomb közelébe vetették, felfutott 
a kerítésre, fára és október tájékán már 
súlyosan csüngtek róla az érett termé-
sek. Tavaszig szárították, füstre akasz-
tották, hogy héja szépen megpirul-
jon. Ezután tetején lyukat vágtak és 
vesszőt pörgettek benne, hogy az ösz-
szeszáradt belsejét kiszedjék. A mara-
dékot vízbe való áztatás után távolítot-
ták el. Tetejébe dugót faragtak, szíjjal 
erősítették fel vállukra, tarisznyájukra. 
Felszínét kicifrázták: virágokkal, indák-
kal, betyárjelenetekkel, legtöbbször 
mulatozó, borozó figurákkal. 

 Ha egy-egy karcolt jelenetben kobakot 
nyújt az egyik figura a másiknak, abban biztos, 
hogy nem víz van. A borral való kínálás a kap-
csolat jelképe. Együtt inni valakivel szimboli-
kus cselekedet, nem csak közös fogyasztást 
jelent, hanem beszélgetést, közösségvállalást 
a másikkal. Persze vissza is lehet élni ezzel a 
gesztussal: állítólag Savanyú Jóskát leitatták 
és úgy adták a pandúrok kezére, de számos be-
tyártörténetben szerepel az is, hogy olyan dup-
lafalú kulacsból kínálják a pandúrokat, aminek 
egyik felében altatóval kevert bor van.  

 Nem csak hetyke bajszú férfiak osz-
toznak a kobakon, gyakori a „leány bor-
ral kínálja a legényt” típusú jelenetek 
ábrázolása is. Ez egyértelműen szexu-
ális közeledést szimbolizál. A hagyo-
mányos paraszti társadalomban nőknek 
nem volt helye a kocsmában. A patriar-
chális nagycsaládi szervezetben a család 
asszonyai nemhogy borozgatni, de még 
étkezni sem ülhettek egy asztalhoz a 
férfiakkal. A falu határán kívül, általában 

A még növésben lévő lopótök kérgébe belevési a 
gazda a nevét. Taszár, 1959. Takáts Gyula felvétele 
(RRM NF 1498)

Kobakból borral kínálja társát a betyár. 
Részlet az RRM 10.277 leltári számú 
kobaktökről

Részlet az RRM 11.124 leltári számú cigaretta-
kínálóról
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fontos útvonalak mentén álló csárdákban a csapláros néha egész családjával részt vett az 
üzemeltetésben: leányai, felesége is kiszolgálta a betérőket. Könnyen kerültek olyan me-
nyecskék is, akik szórakoztatták a betérőket. A férfiakkal együtt mulató nők azonban a tár-
sadalom szemében rossz hírben álltak. Betyárok szeretői gyakran olyanok lettek, akik akár 
önhibájukon kívül vagy valamilyen szerencsétlen sorsfordulat következtében a társadalom 
perifériájára kerültek, tehát nem volt vesztenivalójuk. Nem csak mostak és főztek kedve-
sükre és annak bandatagjaira, hanem néha rabolni is eljártak velük. Egy Füttyös Kati nevű 
nőről így ír Gönczi: „Füttyös nevét onnan kapta, mert nő létére fütyölgetni szokott. Elhibázta 
születését, mert egészen férfias természetű, férfiasan viselkedő nő volt. (…) Nyakában min-
dig ott feszült a pásztortarisznya, melyből kilógott a kostök. Ez utóbbira állandóan szüksé-
ges volt, mert a hosszúszárú pipa mindig a szájában lógott. Úgy káromkodott, mint egy férfi. 
Betyároknak volt ’szabadszemélye’. (…) A szájhagyomány szerint együtt járt Patkó Jancsival, 
később pedig Séta Pistával rabolni.”4 Akire azt mondták „mögmászi a büdözs bogár is”5, 
arról tudni lehetett, hogy rosszéletű nő, aki bárkivel összefekszik.

 Mendemondák őrzik Sobri Jóska szerelmének, Répa Rozinak szomorú sorsát is, aki 
szegény sorsú leány volt. Egy uradalmi malomban a garatba lökte az uraság rokonát, 
mikor az erőszakoskodni akart vele. Innen menekült el abba a csárdába, ahol Sobrival ta-
lálkozott és ahol egymásba szerettek. Sobri végül elintézte, hogy a lesencetomaji Billege 
csárdába szegődjön el, mert az ottani csapláros szövetségese volt. Rozi évekig nem nyu-
godott bele kedvese halálába, állítólag egész életében nem ment férjhez és utoljára egy 
tolna megyei csárdában látták szolgálóként.
 Szelestey László azonban cáfolja ezt és valószínűbbnek tartja, hogy Sobri szeretője 
egy nemes leánya volt, akinek Répa Rozi volt az álneve.6

4 Gönczi 1944:371-372 
5 Eperjessy 2010:274
6 Szelestey 1996: 349-350

Betyár és szeretője mulatoznak. Részlet az RRM 3113 leltári számú sótartóról



  Répa Rozi Billegében
  Játszik a Sobri ölében;
  A nyakát által szorítja,
  Száját csókra igazítja.7

 Az útszéli csárdák, kocsmák biztosították 
a pásztoroknak a találkozási lehetőséget. Nem 
csak társadalmi életüket élték itt, a szórakozás 
mellett fontos információkhoz jutottak. A csap-
lárosok gyakran orgazdák is voltak, a betyá-
rok szerzett javai az ő kezükön cseréltek gazdát. 
Csárdák padlásain és pincéiben bújtatták a szökés-
ben lévőket, de a több napos úton lévő vándorok, 
utazók és vásárra igyekvők is itt találtak szállást. 
 A frissen pénzhez jutott pásztorok, kü-
lönösképp a kanászok gyakran mulatták el ke-
resetüket. Egy-egy jól sikerült mulatozás töb-
bet ért szemükben, mint a felhalmozott vagyon. 
Értékrendjükben nem a föld és a megfeszített 
munka állt az első helyen, hanem a „jó élet”, a 
függetlenség, szabadság utáni vágy és az állatál-

lomány birtoklása.8 Az itt és most világában élő pásztorok féktelen tivornyázása félelmet 
keltett a falu népében: gyakran ha megjelentek, a pógárok9 hazaindultak.10 A több naposra 
nyúló dínom-dánom során cigányok húzták a zenét és a verekedések sem voltak ritkák.  
Az italmérő köré épített kármentő rács azt a célt szolgálta, hogy ilyen alkalmakkor ne 
sérüljön se a kocsmáros, se a törékeny berendezés. Ugyanakkor a közös mulatozás ki-
kapcsolódást is jelentett, hiszen a rideg módra tartott fóka11 mellől az év egyetlen napján 
sem lehetett szabadnapra menni. Amíg a számadó kocsmázott, a bojtárra volt bízva a 
nyáj. Bizonyos szempontból azonban megérthetőek ezek a keresetüket azonnal felélő 
férfiak. Egyrészt szerezni és a szerzett jószágon túladni nem egyszemélyes feladat lehe-
tett, illendő volt a sikerben osztozni a résztvevőkkel is. Másrészt nem volt veszélytelen 
foglalkozás több száz állatra felügyelni. Az állatok biztonsága és egészsége hatalmas fe-
lelősséget rótt őrzőjére, emellett számíthatott rablók, betyárok támadásaira is. Sohasem 
tudhatta tehát, vajon megéri-e a holnapot és lesz-e módja munkája gyümölcsét élvezni.
 S ha már ennyit szóltunk a borról és mulatságról, ne feledkezünk meg a józan pilla-
natokról sem, hiszen ezekhez is szüksége van az embernek szomjoltóra. Ha a szomjas 
pásztorok nem találtak forrást, tavasszal megcsapolták a nyírfákat. A fába baltával 
kis éket vágtak, ebből szívták ki száraz csalánszárral a nyírvizet. Ha el akarták vinni, pa-
lackot erősítettek a nyílás alá és abba csordogált a fa nedve. Rügyfakadástól az első fa-

7 Gönczi 1944:24
8 „A pásztor nem mutatta, de egyszerűen semmibe se vette a földet túró, törekvő parasztot. Lenézte, mint a 

semmittevő, ősi jogon szabad ember a föld kordéjába szorított jobbágyot. A pásztor gondolkodása nem a jobbágyé. 
A pásztor gondolkodása a szabad ember gondolkodása.” – Lukács István 1894-ben született balatoni gulyástól 
gyűjtötte Takáts Gyula. Takáts: 1986:79

9 Pógároknak hívták a falu földbirtokos parasztságát.
10 „Ha pógár volt a kocsmában, és jött a pásztor, akkor a pógár már ment is, ha nem ment, a pásztor kiverte. A kocs-

mában négy-öt napig elmulatott egy-két pásztor, ha találkozott. Az ilyen mulatás soha nem volt elegyes. A pógárok 
még a községi kocsmában is az ivón kívül az udvaron voltak.” –mesélte Lukács István 1894-ben született, balatoni 
gulyás. Takáts 1986:79

11 Somogyban falkának, fókának hívták nyájat.

Részlet az RRM 52.18.1 leltári számú 
sótartóról
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Megnevezés: PÁSZTOR IVÓPOHÁR • RRM 2257
Gyűjtés/származás helye: Nemesdéd
Gyűjtés/készítés ideje: 1926/1811 (?)
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Horváth Endre református lelkész ajándéka
Leírás: 12 cm magas, fából faragott ivópohár. Oldalán rótt-vésett geometrikus jellegű díszítés: fent és lent körbefutó 
sáv egymást keresztező sűrű vonalakkal, mindkét oldalán napkorongra emlékeztető kerek motívum, a pohár két 
felét háromszöges mintasor tagolja. Fülének egyik oldalán évszám, mely bizonytalan: „181o1”. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

gyok beálltáig lehetett cserfát is csapolni, ennek leve habzott, akár a sör. Az ilyen fákat 
titokban tartották, az oldalába ütött lyukat bodzafából faragott csappal tömték be. 
 Lápos, zsombékos területen bottal átvágták a talajt, így tiszta vízréteghez jutot-
tak. A lyukba ujjnyi vastag nádat tettek, ezt kikötözték, hogy ne törjön le. Az ivóná-
don keresztül fel tudták szívni a vizet. Nagy becsben tartották ezeket a lápi kutakat, ha  
vigyáztak rá, évtizedekig használhatóak maradtak.
 S ha éppen nem a kobakból itták a hűs vizet, akkor csanakjukkal merítették a forrás-
ból. A fából faragott, füllel ellátott poharak elmaradhatatlan kellékei voltak a pásztor-
életnek, de rajzok és festmények tanúsága szerint az utazók is használták övükre vagy 
tarisznyájukra akasztva.12 Az egy darabból faragott poharaknak két fő típusát különítette 
el a szakirodalom: az egyik a hosszabb nyéllel készített ivókanál, a másik az öblösebb, 
rövidebb (gyakran kerekebb) fogóval rendelkező, csésze alakú ivóedény.13 Ez utóbbi 
csőrös típusa főként a Dráván túli területekről (Boszniából és Dalmáciából), délszláv köz-
vetítéssel kerülhetett a Dél-Dunántúlra.14 A különböző nemzetiségű szilaj pásztorok 
Szlavónia és a Dráva tölgyeseiben együtt legeltették állataikat. Az országhatárokon 
átívelő vándorlási útvonalaik hozzájárulhattak ahhoz, hogy kulturális elemeket is 
átvegyenek egymástól.15 A rác és horvát disznókereskedők még a 20. század első évti-
zedeiben is eljártak a Dél-Dunántúlra felvásárolni az állatokat. A rác parasztoktól lopott 
disznókat a betyárok a Balatonig hajtották, hogy túladjanak rajtuk, míg azoknak, ame-
lyeket „helyben” szereztek, a Dráván túli horvátoknak adták el.16 

12 Földes László – Manga János 1977. Csanak. In. Ortutay Gyula (főszerk.) Magyar néprajzi lexikon I. Akadémiai 
Kiadó, Bp. 451-454.o.

13 Bátky Zsigmond 1928. Pásztor ivópoharak. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp.
14 Füzes Endre 1963. A Janus Pannonius Múzeum fa ivópoharai. In. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1962). 

Janus Pannonius Múzeum, Pécs. 327-338. (334.o.)
15 Gunda Béla 1956. Az Ormánság múltjából. In: Néprajzi gyűjtőúton, Alföldi Magvető: Debrecen, 17-40.o.
16 Takáts 1986:15; 20; 103
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Megnevezés: DÍSZKOBAK • RRM 2316

Gyűjtés/származás helye: Tapsony

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/19. század vége -  
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Kattauer 
(?) Pál ajándékaként

Leírás: 11 cm magas, szélessége 5,5 cm. Karcolt dí-
szítésű. Felső és alsó részén tulipános, virágos-leve-
les minták. Az alsó és felső díszítések között a nyak 
szűkületénél körbefutó, csúcsára állított rombuszok-
ból álló, futó mintasor.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: KOBAK • RRM 4306

Gyűjtés/származás helye: Somogy

Gyűjtés/készítés ideje: 1920-30 körül/20. század 
eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Dr. 
Fekete Gyula ügyvéd ajándéka

Leírás: 24 cm magas, szélessége 14,5 cm. Karcolt 
díszítésű. Felső részén geometrikus minták. Az alsó 
részén virágos ornamentika két halábrázolással a 
nyakhoz közel, mellette tölgyfa levelekkel, makkal. 
Alján körbefutó geometrikus minta, talpán 12 levelű 
virág. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



KO
B

A
KO

K
 ÉS H

ÉB
ÉR

EK

155

Megnevezés: DÍSZKOBAK • RRM 5896

Gyűjtés/származás helye: Alsósegesd

Gyűjtés/készítés ideje: 1931

Készítő/ajándékozó neve: Vörös Péter volt gulyástól vétetett, aki készítette

Leírás: 18 cm magas, magassága 11 cm. Domború faragással díszített, női és férfi alakkal, őzzel. Alján két sávban a 
következő felirat fut körbe: „EZ A LEGJOB VIGASZTALO De CSAK UGY HA TELE VAN JÓ”.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KOBAK • RRM 9698

Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1935

Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhásztól 
vétetett, aki készítette

Leírás: 20 cm magas, szélessége 12 cm. Karcolt dí-
szítésű. Felső részén geometrikus minták. Az alsó ré-
szén virágos ornamentika négy blokkba, mindegyik-
ben egy-egy szó felirat: „KALMAN ISTVAN KESZETE 
1935”. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: LOPÓTÖK (HÉBÉR) • RRM 9699

Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1935

Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhásztól vétetett, aki készítette

Leírás: 6 cm magas, szélessége 10 cm. Karcolt díszítésű. Felső részén geometrikus minták. Az alsó részén virágos 
ornamentika, magyar címer, felirat: „KALMAN ISTVAN KESZETE 1935”.  

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



Megnevezés: KOBAK • RRM 10.753

Gyűjtés/származás helye: Balatonföldvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1937/1931

Készítő/ajándékozó neve: Varga György buzsáki 
faragó készítette, tőle vétetett

Leírás: 27 cm magas. Felső részén egy „modern” 
ruhás női és férfi alak és egy katona. Alsó pocakos 
részén magyar korona, mellette kétoldalon egy-egy 
kutya. Szemközti oldalán csőrében levelet tartó ma-
dár. Felirata: „Varga György”.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: KARCZOLT KOBAK • RRM 10.278

Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy

Gyűjtés/készítés ideje: 1936/1936

Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, 
tőle vétetett

Leírás: Hossza 20 cm, alsó szélessége 11,5 cm. Karcolt 
mintázatú. Felső részén két blokk, egyikben juhászt 
kobakból kínáló férfialak, másikban juhász szemközt 
ábrázolva. Alsó részen négy osztatú minta, egyiken 
két betyár puskával. Másodikon nőalak. Harmadikon 
Tölgyfaleveles-makkos minta szarvassal, majd virág-
minta madárral. Felirat a nyakán: „Kapoli Antal 1936”.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KARCZOLT KOBAK • RRM 11.206

Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy

Gyűjtés/készítés ideje: 1940/1940

Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, 
tőle vétetett

Leírás: Hossza 37 cm, alsó szélessége 12 cm. Karcolt 
mintázatú. Felső részén magyar korona, furulyázó 
pásztor. Az alsó pocakos részében két betyáralak 
puskával, egy pásztor bottal és egy nőalak. Felirata: 
„Kapoli Antal 1940 a régi magyarok emléke”. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: IVÓKOBAK • RRM 4167

Gyűjtés/származás helye: Kopaszhegy-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1928/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, 
tőle vétetett

Leírás: Hossza 14,5 cm, alsó szélessége 10 cm. 
Karcolt mintázatú. Felső részén két virágos blokk és 
egy juhászt ábrázoló. Az alsó pocakos részében négy 
blokk, a központiban címer „Kapoli Antal” felirattal. 
A többi virágos-leveles.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KOBAK • RRM 10.277

Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy

Gyűjtés/készítés ideje: 1936/1936

Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, tőle vétetett

Leírás: Hossza 18 cm, alsó szélessége 11 cm. Karcolt mintázatú. Felső részén két blokk, egyikben címer, a másik virá-
gos. Alsó részen négy osztatú minta, egyiken két pásztor, a kanász kezében kobak, kínálja társát. A másikon két férfi-
alak borozgat. Tölgyfaleveles-makkos minta szarvassal, virágminta madárral. Felirat a nyakán: „régi világ emléke”.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KARCZOLT KOBAK • RRM 10.602

Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy

Gyűjtés/készítés ideje: 1937/1937

Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, tőle vétetett

Leírás: Hossza 29 cm, alsó szélessége 15 cm. Karcolt mintázatú. Felső részén két blokk, egyikben sétabotos férfi 
alak, alatta felirat: „Gönczi Ferencz Kaposvári Muzium igazgatoja”. Másikon juhász szemben ábrázolva, alatta felirat: 
„Kapoli Antal munkájo”. Alsó részen öt osztatú minta, egyiken egy pásztor, kezében kobak. Ezt követi egy betyár, egy 
kezében táskát vivő nőalak, egy kanász és egy puskát töltő betyár. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: KOBAK • RRM 10.276
Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/1936
Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, tőle vétetett
Leírás: Hossza 35 cm, alsó szélessége 20 cm. Karcolt mintázatú. Felső részén két blokk, egyikben két juhász, másik-
ban betyár és juhász. Függőleges felitat: „PATKÓ PISTA TÁRSA”. Alsó részen négy osztatú körbe komponált minta. 
Egyiken magyar címer. Mellette pipázó alak betyárral beszélget, alatta felirat: „ROZSA SANDOR”. Következőn két 
betyár és egy lovas. Felirat: „PATKÓ PISTA ELFOGOTT EGY UTAST. KAPOLI ANTAL MUNKÁJA 1934”. A negyediken 
asztal mellett ülő betyárok, alatta felirat: „JUHÁSZ ANDRÁS A TÁRSÁVAL MULAT A CSÁRDÁBAN”.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: LOPÓ • RRM 50.03.4

Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy

Gyűjtés/készítés ideje: 1950/1950

Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal készítette, tőle vétetett

Leírás: Hossza 54,5 cm, kerülete 26,5 cm. Karcolt mintázatú. Felső részén dísztelen. 
Az alsó pocakos részében négy osztatú mintablokkok: egy virágos, egy oldalról ábrá-
zolt nőalak táskával kezében, egy férfi alak hébérrel és egy pásztor szemben ábrázolva. 
Felirata: „örök emlék Kapoli Antal 1950”.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula



Megnevezés: KOBAK • RRM 65.460.1
Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1965/20. század eleje-közepe
Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal 
Leírás: 19 cm magas dugóval, 12 cm széles. Felső részén kétosztatú mintasor: juhász és egy nőalak, másik oldalán 
magyar korona. Alsó pocakján jelenetek: két férfi asztalnál ül; „Rákóci Ferenc” lovon; virágmotívumos, madármotí-
vumos és tölgyfás blokkok. Nyakán körbefutó felirat: „Kapoli Antal Régi emlék”.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: KOBAK • RRM 54.148.1

Gyűjtés/származás helye: Buzsák

Gyűjtés/készítés ideje: 1954/1954

Készítő/ajándékozó neve: Boszkovics János készí-
tette, tőle vétetett

Leírás: 29 cm magas dugóval, kerülete 31 cm. Felső 
részén három osztatú mintasor virágmotívumokkal. 
Alsó pocakján jelenetek: betyár táncol egy nőalak-
kal, mellettük hegedülő férfi; betyár iszik, mellette 
nőalak; három betyár puskával, kettőnél kanászbal-
ta. A jelenetek között virágmotívumos blokkok.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: KOBAK • RRM 54.154.1

Gyűjtés/származás helye: Buzsák

Gyűjtés/készítés ideje: 1954/1954

Készítő/ajándékozó neve: Boszkovics János készí-
tette, tőle vétetett

Leírás: 24 cm magas dugóval, kerülete 37,5 cm. Felső 
részén háromosztatú mintasor virágmotívumokkal. 
Alsó pocakján jelenetek: 2 pár táncol, mellettük he-
gedülő férfi; két virágmotívumos blokk, egy madár-
motívumos blokk. 

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

KO
B

A
KO

K
 ÉS H

ÉB
ÉR

EK

163



Megnevezés: KOBAK • RRM 54.153.1

Gyűjtés/származás helye: Buzsák

Gyűjtés/készítés ideje: 1954/1954

Készítő/ajándékozó neve: Boszkovics János készítette, tőle vétetett

Leírás: 24 cm magas dugóval, 12 cm széles. Felső részén vízszintesen kétosztatú mintasor körbefutó virágmtívumokkal. 
Alsó pocakján jelenetek: betyár táncol egy nőalakkal, mellettük hegedülő férfi; szűrt viselő pipázó alak bottal; virág-
motívumos blokk, madármotívumos blokk. 

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: LOPÓ • RRM 54.152.1

Gyűjtés/származás helye: Buzsák

Gyűjtés/készítés ideje: 1954/1954

Készítő/ajándékozó neve: Boszkovics János készítette, tőle vétetett

Leírás: 47 cm magas dugóval, kerülete 37 cm. Felső részén nincs díszítés. Alsó pocakján 
karcolt jelenetek: 2 pár táncol, mellettük hegedülő férfi; két virágmotívumos blokk; lovon 
ülő huszár. 

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula



Megnevezés: KOBAK • RRM 54.156.1

Gyűjtés/származás helye: Buzsák

Gyűjtés/készítés ideje: 1954/1954

Készítő/ajándékozó neve: Boszkovics János készítette, tőle vétetett

Leírás: 19 cm magas dugóval, kerülete 28,5 cm. Felső részén háromosztatú mintasor virágmotívumokkal. Alsó pocak-
ján jelenetsor: szarvasmarhát itatni hajtó pásztor bottal, mellette háttal másik pásztoralak bottal.  

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: KARCOLT KOBAK • RRM 73.35.167

Gyűjtés/származás helye: Zamárdi

Gyűjtés/készítés ideje: 1972/1955

Készítő/ajándékozó neve: Bognár Károly faragó 
népművész tanítása nyomán Varga István 16 éves 
zamárdi fiatal készítette 1955-ben. Piller Dezső-féle 
zamárdi iskolagyűjtemény. Varga István ajándéka

Leírás: 23 cm magas dugóval, 8 cm széles. Felső ré-
szén virágos-leveles kompozíciók. Nyakán körbefu-
tó felirat: „Varga István Zamárdi, 1955.III.28. Emlék”. 
Alsó pocakján négy jelenet: leány; legény; vadász-
kutya nádasban; vadász nyulat lő. Talpán virágmo-
tívum. 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: KARCOLT KOBAK • RRM 73.35.168

Gyűjtés/származás helye: Zamárdi

Gyűjtés/készítés ideje: 1972/1955

Készítő/ajándékozó neve: Bognár Károly faragó 
népművész tanítása nyomán Varga István 16 éves 
zamárdi fiatal készítette 1955-ben. Piller Dezső-féle 
zamárdi iskolagyűjtemény. Varga István ajándéka

Leírás: 23 cm magas dugóval, 8 cm széles. Felső részén 
virágos-leveles kompozíciók. Nyakán körbefutó felirat: 
„Varga István Zamárdi, 1955-56”. Alsó pocakján négy 
jelenet: kettőben egy-egy férfialak íjjal vadászik, másik 
kettőben egy íjjal meglőtt vaddisznó és egy szarvas. 
Talpán virágmotívum. Dugója emberfejet formáz, de 
elveszett. 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: KOBAKTÖK • RRM 2005.9.1
Gyűjtés/származás helye: Kaposvár
Gyűjtés/készítés ideje: 2004/1998
Készítő/ajándékozó neve: Varga László 
Népművészet mestere készítette 1998-ban
Leírás: 31,3 cm magas, kerülete 50,5 cm. Felső részén 
négyosztatú virágos-leveles kompozíciók, melyeket 
alul és felül körbefutó leveles mintasáv zár. Alsó po-
cakján négy kompozíciós blokk, melyek levelekből, 
virágmotívumokból épülnek. Talpán körbefutó leve-
les motívumsor. A minták háttere sárgított. Dugója 
esztergált, faragott fa. Alján felirat: ”Varga L 1998.” 
Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya

Megnevezés: KOBAKTÖK • RRM 2014.4.1
Gyűjtés/származás helye: Budapest
Gyűjtés/készítés ideje: 2010/20. század
Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Ilona 2010-ben 
Boros Marietta ajándékaként
Leírás: 16 cm magas, kerülete 33 cm. Felső részén 
ovális alakba komponált virágos-leveles kompozíci-
ók. Alsó pocakján kompozíciók kör alakban, a virágos 
motívumok mellett az egyikben egy féfi és egy nő-
alak található. A minták háttere narancsos, sárgított. 
Dugója esztergált, faragott fa. 
Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya
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Megnevezés: KOBAKTÖK • RRM 2005.10.1
Gyűjtés/származás helye: Kaposvár
Gyűjtés/készítés ideje: 2004/2004
Készítő/ajándékozó neve: Szőke István (zsűrizett: B-2004/2209.)
Leírás: 30 cm magas, magassága 18 cm. Felső részén hat osztatú virágos-leveles kompozíciók. Alsó pocakján négy 
kompozíciós blokk kör alakban: vadász az erdőben; legelő szarvastehén vagy őz; szarvasbika; vaddisznó. A kompo-
zíciók között leveles-virágos motívumok. Talpán körbefutó leveles motívumsor. A minták háttere sárgított. Dugója 
esztergált, faragott fa. Nyakán körbefutó felirat: ”Termelte és díszítette Szőke István Kaposváron 2004-ben 83 
évesen, saját és mások gyönyörködtetésére”. Saját termelésű tökből készítette Szőke István, a melynek magját a 
segesdi Tóth Mihály fafaragótól kapta. A karcolt mintákat pörkölt dióbéllel barnította. 
Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya
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Pásztor uradalmi birkanyájjal. 
1903, Mezőcsokonya (RRM NF 161-427)
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„VADAT, HALAT, S MI JÓ FALAT…” AZ ÉTKEZÉS

Bizonyára sokan ismerik a népmesét, amelyben egy király  
három leányát kérdi, melyikük szereti őt legjobban. Mikor 
a legkisebb azt válaszolja, hogy „úgy szeretlek édesapám, 
mint az emberek a sót”, a király mérgében elüldözi a háztól.  
A leány azonban szerencsésen férjhez megy és lakodal-
mára meghívja apját is, a szakácsnak azonban megpa-
rancsolja, hogy a tányérjába kerülő fogásokat ne sózzák 
meg. Csak szomszédja ételébe belekóstolva érti meg a ki-
rály, hogy legkisebb leánya szerette a legjobban, hiszen só 
nélkül a legjobb étel is élvezhetetlen. A só nem hiányozhatott 
egyetlen háztartásból és egyetlen pásztortarisznyából sem.
 A forró vízben átmelegített szaru jól formálható. A pásztorok praktikusan gondolkoz-
tak, a sótartókat laposra formálták, hogy a tarisznyába könnyen pakolható legyen. 
Tetejük és aljuk fából készült, oldalukat karcolással, spanyolozással díszítették. Ha a só 
kéznél volt, a pásztor nem éhezett, megtalálta a természetben azt is, mit ízesítsen vele.
 Kanászröhögőnek hívták a tarisznyát, ami elnyelte a gyűjtögetett élelmet. Nevét 
azért kapta, mert nem volt túl impozáns darab, erdőre-mezőre készült. A szépen cifrá-
zott, sallangos tarisznyákat ünnepnapokon viselték. A röhögő akkora volt, hogy egy vá-
lasztási malac is belefért.1 Aljára pakolták a félbevágott kenyeret, erre tették az útköz-
ben gyűjtögetett tojást, madarat, apróvadat. A pásztorok, akik egymást csak sógornak 
vagy komámnak szólították, ha mezőre indultak, mindig tettek kenyeret a tarisznyájuk-
ba. Nem csak a maguk hasznára, hanem azért is, hogy ha találkoznak, a tiszteletadás 
jeleként megkínálhassák egymást.2

 Vágtak a nyájból is, főleg ha többen ösz-
szejöttek. Szalonnát, sonkát, zsírt is kapott a 
pásztor. Az otthonról hozott paprikával, hagy-
mával bármikor jó pörköltalapot lehetett ké-
szíteni. A nagypénteken kezdett herélés után 
összegyűlt disznótökből is paprikás pörköl-
tött főzött a kanász felesége; forró vízbe 
dobta, bőrét lehúzta, belsejét felaprítva pap-
rikás-hagymás zsiradékon megsütötte.
 A vadállatokat ma már orvvadászatnak 
tűnő módszerekkel ejtették el. Vaddisznót 
veremcsapdával, szarvast, őzet kifeszített 
fojtóhurokkal fogtak, vagy kihegyezett nyár-
sat állítottak, hogy a szaladó vad belefusson. 
A sebesült állatokat baltával leütötték, hú-
sukat sózással és füstöléssel tartósították, 
majd odvas fákban tárolták. Kedvelt eleség 
volt a nyúlhús is, az ügyesebbek furkósbottal 
vagy baltával dobva ejtették el. Nyílpuskával 
fácánt és szarvast lőttek. 

1 Takáts 1986:61
2 Takáts u.ott

Sonka a fa odvában. Részlet az RRM 51.1.1 
leltári számú kürtről.



 Sokféle vadmadarat megfogtak, mikor július végére kifogy-
tak a madarak fiókái, fácánt kezdtek csapdázni. Bujófát állítottak 
neki, ennek hurkát lófarokból fonták. Mikor beleakadt a madár 
nyaka, annál jobban szorította, minél jobban próbált menekülni.  
A madárfiókák és apró szárnyasok gyűjtése a bojtárok feladata 
volt. Rigó, hamvaskánya (dolmányos varjú, azaz Corvux cornix), 
seregély (Sturnus vulgaris) és csókafiak(Corvus monedula) is ál-
dozatul estek a pásztorok étvágyának. A megfogott fiókák nya-
kát kitekerték, vagy letépték a fejüket. Megpucolva, kizsigerelve 
kerültek a tarisznyába, hogy vacsorára paprikás sóval megsüs-
sék, vagy pörköltöt készítsenek belőlük. Nem volt veszélytelen 

feladat egy-egy fészekhez, odúhoz 
35–40 méter magas fákra felmászni. 
Szilfa vagy gyertyán ágából négy mé-
ter hosszú iszterit vágtak maguknak, 
hogy ezt a kampós-ágas fát beakaszt-
va az ágakba, fellépkedhessenek raj-
ta a magasba. A természet a madarak 
között is rendelt együttműködést: a 
fakopáncs által vájt odúkban költött 
a seregély. Télen, mikor a fát kopogtatta a fakopáncs, a 
hóra hulló forgács elárulta a szemfüles pásztornak, tavasz-
szal hova érdemes visszatérnie. A fészek nyílását baltá-
val vágták ki, hogy hozzáférjenek a zsákmányhoz, a mély 
odúkból cigonnyal, hajlított végű drótkampóval szedték ki 
a madarakat. Még a fekete, vagy más néven hamvas küllő 
(Picus canus) és a sárküllő (Picus viridis) is terítékre került.  Dolmányos varjú 

(Corvus cornix)

Zöld küllő (Picus viridis)
Fotó: JiriBohdal 
naturephoto-cz.com

A
Z 

ÉT
K

EZ
ÉS

 •
 S

Ó
TA

RT
Ó

K

172

Seregély (Sturnus vulgaris)
kép forrása: 
Wouter Cardoen Nature Photography



Zöld küllő (Picus viridis)
Fotó: JiriBohdal 
naturephoto-cz.com

 A kánya3 kísérte a disznófalkát, mert 
a ganéból kiszedegette a kukoricát. Nem 
volt nehéz csapdába csalni egy kis cseme-
gével. A legnagyobb erdei madarászók a 
kanászok voltak, mivel télen makkoltat-
ták a disznót, ők töltöttek a legtöbb időt 
az erdőben. A vadgalambot, a fülemülét 
és az énekes madarakat nem pusztítot-
ták, mert szerették a hangjukat. 
 A tojásszedés főleg a berki pásztorok 
foglalatossága volt. A vizimadarakban bő-
velkedő területen annyi tojást szedhettek, 
hogy abból bőven futotta dohányra, borra 
is. Pedig a fészekből csak azokat vették ki, 
amelyek nem voltak fiasak. Vízbe merítve 
könnyű volt ezt megállapítani: ha fias volt 
a tojás oldalára fordult és fennmaradt a 
vízfelszínen. 

 A Balaton melléke és a berek halbősé-
ge jelentős kiegészítő keresethez juttatta 
az ottani pásztorokat.4 Zsákmányukat halas 
zsidóknak, piacozó kofáknak, tyukászoknak 
vagy a közeli községek lakóinak adták el.  
A juhászok bárányért cseréltek, a parasztok 
borral és gyümölccsel, a halas zsidók kész-
pénzzel, pálinkával és dohánnyal fizettek.
 A makkoltató kanászok legédesebb cse-
megéje a vadméz volt, megszerzése azon-
ban legalább annyi nehézséggel járt, mint 
amennyire élvezték az ízét. A fák odvában 
élő vadméhek este elcsendesednek, ekkor 
ment fel a bojtár kifüstölni őket. Az odú nyílá-
sát mohával betömte, hogy megfulladjanak 
a méhek. Ezután baltával kivágta a fa oldalát 
és kiszedte a mézet. De ha odabent elaludt 
a füst, mielőtt a méhek megfulladtak volna, 
dühös rohamot indítottak a bojtárra az odú 
kivágásakor. A méhcsípést hideg sárral ken-
ték be, hogy csillapodjon a fájdalom.5

 Az erdők, mezők gombát is teremtek bőven, vargánya, őzlábgomba, rókagom-
ba mindig akadt egy jó pörköltre való. A csendesebb állóvizeken növő sulyom (Trapa 
natans) csillag alakú termése beleakadt a rongydarabon húzgált juhfarokba, így gyűjtöt-
ték. Megfőzve belseje hasonlít a szelídgesztenyére. A vizi harmatkása (Glyceria) tojással  

3 A kánya népi elnevezés nem azonos a Milvinae alcsaládjába tartozó fajokkal, valószínűleg a dolmányos (Corvus 
cornix) és a vetési varjút (Corvus frugilegus) hívták így.

4 Halászati módszereikről bővebben itt olvashat az érdeklődő: Takáts 1986:74-86.
5 Takáts 1986:52

Bronzos vargánya (Boletus aereus), 
Vargányák 
(Boletus edulis, B. pinophilus, B. aereus)

Ezt láthatta a bojtár, ha belenézett a csókafé-
szekbe (Corvus monedula) A
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keverve lepényként fogyasztható. A gyé-
kény (Typha) lisztes gumóját, a bengyelét 
is meg lehet enni, ha tűzben megsüti az 
ember. Bár ínségeledel, még pogácsa is 
gyúrható belőle.6

 Ünnepek után készítették a pász-
torfeleségek a puporát. Karácsonykor, 
húsvétkor és pünkösd napján szokás volt 
a pásztorok megajándékozása. A sok 
kalácsot és kelt tésztát egyszerre nem 
is tudták elfogyasztani, mikor kiszá-
radt „megöntötték” és újra megsütötték 
mákosguba jellegű ételnek.7

6 Gunda Béla 2001. A vadnövények gyűjtése. In. Paládi-Kovács Attila (főszerk.). Magyar néprajz II., Akadémiai 
Kiadó, Bp., 15-23.o.

7 Takáts 1986:13-14

Sulyom (Trapa natans) és termése

Széleslevelő gyékény (Typha latifolia) gumói



Törökkopányi asszonyok húsvéthétfőn kalácsot és bort adnak a községi kanásznak. 
Gunda Béla felvétele, 1938.

Részlet az RRM 3121 ltsz. sótartóról
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 4173

Gyűjtés/származás helye: Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1923/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, átadója 
ismeretlen

Leírás: 5,5 cm magas, 6 cm széles, 3,5 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, te-
teje domború levélmotívummal faragott. Oldalain kör-
be karcolt díszítés, egyik oldalán tulipános indák fogják 
közre a Kossuth-címert, másikon pásztor kedvesével, 
mellettük virágok.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 4923

Gyűjtés/származás helye: Vízvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1929/1903

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Gyai Frigyes 
tanító ajándéka

Leírás: 6 cm magas, 8 cm széles, 3,5 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült. 
Oldalain karcolt minta, egyik felén tölgymakkos-leveles 
motívum, szarvas, felette „1903” felirat és mögötte pus-
kás férfialak. Másik felén pásztor és leány kezet fognak, 
mellettük virágok.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 65.135.1-2

Gyűjtés/származás helye: Segesd

Gyűjtés/készítés ideje: 1963/19. század vége-20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: Kakatics nevű juhász  
készítette Segesden, Kinics László nemesdédi tanuló 
gyűjtötte a Latinka Sándor Fiúkollégium Honismereti 
szakkörén

Leírás: 6 cm magas, 6 cm széles, 3,5 cm mély, hatszög-
letesre lapított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje 
fából készült, oldalain karcolt díszítés. Egyiken két be-
tyár, másikon betyár szeretőjével.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 10.777

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./1918(?)

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József mosdósi rajztanártól vétetett

Leírás: 6 cm magas, 8 cm széles, 4,5 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, te-
teje domború levélmintával faragott. Oldalain karcolt 
minta, egyik felén csillagos-virágos motívumok és szar-
vas, lába alatt „1918” (utolsó számjegy nehezen olvas-
ható) felirat. Másik felén két betyár.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 10.781

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./1884

Készítő/ajándékozó neve:  pásztormunka, Fekete 
József mosdósi rajztanártól vétetett

Leírás:  5 cm magas, 8,5 cm széles, 5 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, te-
teje hiányzik. Oldalain karcolt minta, betyár puskával és 
erdei állatok, valamint két betyár, köztük kanászbalta.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 10.774

Gyűjtés/származás helye: Kaposkeresztúr

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./19. század vége - 
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve:pásztormunka, Fekete 
József mosdósi rajztanártól vétetett

Leírás: 6,5 cm magas, 8,5 cm széles, 4,5 cm mély, lapí-
tott, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült. 
Oldalain karcolt minta, részben sárgított kitöltésekkel. 
Egyiken virágok között betyár kedvesével, másikon két 
borozó betyár.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 2795

Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1877

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, egy 
nagydobszai kanásztól vétetett

Leírás: 7 cm magas, 9 cm széles, nyolcszögletesre 
lapított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fá-
ból készült. Oldalain körbe karcolt díszítés, egyiken 
három-három betyár puskával, egyik oldalán „1877” 
felirat. Keskenyebbik lapjain oroszlános (?) és leveles 
motívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 3113
Gyűjtés/származás helye: Henész
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1893
Készítő/ajándékozó neve: Molnár János juhásztól vétetett, ő készíthette
Leírás: 7 cm magas, 9 cm széles, 4 cm mély, lapított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, 
teteje domború levélmotívummal faragott. Oldalain körbe karcolt díszítés, egyiken középen egy szarvas, 
mellette két betyár és „1893” felirat. Másik oldalán asztal mellett kedvesével mulató betyár és két oldalon 
egy-egy betyáralak. Alkotója valószínűleg ugyanaz, mint az RRM 3121 leltári számú sótartónak.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 52.18.1.1-2

Gyűjtés/származás helye: Felsőmocsolád

Gyűjtés/készítés ideje: 1952/1943

Készítő/ajándékozó neve: Lucza Ferenc volt uradal-
mi juhász készítette, tőle vétetett

Leírás: 10,5 cm hosszú, 13 cm magas, 6 cm széles lapí-
tott, levehető fedelű sótartó. Teteje és alja fából készült, 
tetején faragott teljes alakos kos. Oldala szaru, karcolt 
díszítéssel. Oldalán betyáralakok: egy nő pipát ad egy 
betyárnak, másik jelenetben borral kínálja a menyecs-
ke a szűrt viselő férfit. Köztük felirat: „ROSA SAND”. 
A harmadik jelenetben virágot tartó nő és kezét fogó 
férfi, mellettük tulipán. A jelenetek közti felirat: „SETA 
PISTA”. A tulipános minta mellett leányalak kezében tu-
lipánnal, felette felirat: „1943”. A karcolás feketével és 
pirossal kiemelve.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 8586
Gyűjtés/származás helye: Orci
Gyűjtés/készítés ideje: 1933/1903
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragvány, Dr. Madarassy Lászlótól vétetett
Leírás: 8 cm magas, 10 cm széles, 4,5 cm mély, szaru sótartó. Alja és teteje fából, teteje széltében végigfutó, 
bajuszíves fogantyúval, karcolt virágmotívumokkal. Mindkét oldalán karcolt díszítés, egyiken pipázó férfi kezével 
egy szarvasmarha homlokát érinti, körülötte virágok és felirat: „KÖVÉR JÁNOS 1903 ÉV”. Másik felén címert két 
oldalról körülfogó leveles motívumok.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 6739
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1932/1931
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhásztól vétetett, aki készítette
Leírás: 7,8 cm magas, 9,5 cm széles, 2,8 cm mély, erősen lapított, levehető fedelű sótartó. Teteje és alja fából 
készült, teteje  piros és kék spanyolozású virágmotívummal díszített. Oldala szaru, karcolt díszítéssel. Egyik olda-
lán betyár, előtte szűrt viselő férfi. Másik oldalán tulipános virágmotívumok között kanász (?) bojtárjával és egy 
kutya, szájában nyúllal.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 80.21.1.1-2

Gyűjtés/származás helye: Kaposvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1930-as évek/1980

Készítő/ajándékozó neve: valószínűleg pásztor-
munka, átadója neve ismeretlen 
Leírás: 6 cm átmérőjű, 3,5 cm magas kör alakú, 
levehető fedeles sótartó. Fából készült, eszter-
gált darab, díszítés nélkül.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: PAPRIKATARTÓ • RRM 10.804
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./19. század 
vége - 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: valószínűleg pász-
tormunka, Fekete József mosdósi rajztanártól 
vétetett
Leírás: Felül 8 cm, alul 7 cm átmérőjű, 5 cm ma-
gas henger alakú, csavarható fedeles tartó. Fából 
készült, alján és tetején két-két sor domború sáv 
díszítéssel, egyéb mintázat nincs. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 73.21.6.1-2

Gyűjtés/származás helye: Törökkoppány

Gyűjtés/készítés ideje: 1973/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: földműves ember 
készítette, Buzsáki Istvánné ajándéka

Leírás: 6,5 cm magas, teteje átmérője 5,5 cm. 
Ökörszarvból készített, hajlítatlan, faragott, fenyő-
fával befenekelve és fedve. Dísztelen, oldalára fek-
vő „S” alakú tulajdonjegy vésve. Földműves ember 
készítette magának, sót vittek benne az útra.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 7138

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen,  
Rippl-Rónai Ödön ajándéka

Leírás: 4,5 cm magas, 7,4 cm széles, 4,5 cm 
mély, lapított, szaruból készült sótartó. Alja 
és teteje fából készült, tetején „C I (?)” felirat. 
Oldala dísztelen.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 7139

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: valószínűleg pásztormun-
ka, Rippl-Rónai Ödön ajándéka

Leírás: 9 cm magas, 6 cm átmérőjű, hengeres, szaruból 
készült, hengeres sótartó. Alja és teteje fából készült, 
teteje esztergált, gömb alakú fogantyúval. Dísztelen, ol-
dalán öt körbefutó belevésett vékony vonal. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 4353

Gyűjtés/származás helye: Kisbárapáti

Gyűjtés/készítés ideje: 1923/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fánczi 
Páltól vétetett

Leírás: 6 cm magas, 3 cm széles, lefelé szűkülő henge-
res, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, 
teteje faragott fogantyúval. Dísztelen.  

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 2879

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1925

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Komondi 
Sándortól vétetett

Leírás: 10 cm hosszú, felül 3,2 cm átmérőjű, lefelé 
elszűküő, íves, juhszarvból készített sótartó. Oldalán 
karcolt geometrikus díszítéssel, rajta felirat: „1925”. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 7140

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rippl-Rónai 
Ödön ajándéka

Leírás: 6,6 cm magas, 4,5 cm széles, 2,3 cm mély, la-
pított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából ké-
szült, teteje elveszett. Oldalain alul körbe pettyezett 
minta, egyik oldalán szív minta, két vonal közt kipety-
tyezve.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 74.17.7.1-2

Gyűjtés/származás helye: Szilvásszentmárton

Gyűjtés/készítés ideje: 1974/1894

Készítő/ajándékozó neve:  
Novák József parasztember készítette, Berzy Péter 
kaposvári gyűjtőtől vétetett

Leírás: 4,4 cm magas, 4,7 cm széles, 3 cm mély, csont-
ból (marhalábszárból) készült sótartó. Alja és teteje fá-
ból készült. Oldalain körbe karcolt díszítés, egyiken kö-
zépen fa, másikon puskás férfialak és szarvasok. Benne 
„D I” monogram.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 340

Gyűjtés/származás helye: Kaposmérő

Gyűjtés/készítés ideje:  
1923/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Domokos 
József ajándéka

Leírás: : 7,5 cm magas, 7,5 cm, 4,3 cm mély, széles, la-
pított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából ké-
szült. Oldalain karcolt minta, egyik felén korsós virág-
kompozíció, másikon erősen kopott díszítés.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 1401

Gyűjtés/származás helye: Németegres

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve:  
pásztormunka, Kölesdy Esmeranczia ajándéka

Leírás: 8 cm magas, 4 cm átmérőjű, szaruból készült, 
hengeres alakú sótartó. Alja fából készült, teteje le-
emelhető. Oldalán tulipános és négyleveles virágminta, 
belevésve „M I” monogram.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 74.11.1

Gyűjtés/származás helye: Andocs

Gyűjtés/készítés ideje: 1974/1848

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, utoljára 
Zagarics József földművesé volt, Lamann János kapos-
vári lakostól vétetett

Leírás: 
12,5 cm magas, alul 6,3 cm, felül 4,7 cm átmérőjű, hen-
geres szaru sótartó. Alja fából, teteje hiányzik. Oldalán 
alul és felül mértanias motívumok, sobrikalapos, szűrös 
pásztor juhászkampóval, kutyával, rozmaring, egytőből 
kinövő tulipánbokor, madár szájában ággal.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 3120

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1904

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fodor Anna 
ajándéka

Leírás: : 5 cm magas, 9,5 cm széles, 4 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, te-
teje elveszett. Oldalain körbe karcolt geometrikus min-
tájú sáv fut, alatta egyszerű virágkompozíció, benne 
„1904” felirat. Másik oldalán monogramok: „H A I S”. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 3122

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, József 
Anna ajándéka

Leírás: 5,5 cm magas, 8,5 cm széles, 5 cm mély, 
lapított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje 
fából készült, egyik oldala dísztelen, másikon 
karcolt virágos-leveles-indás motívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 5406
Gyűjtés/származás helye: Balatonlelle
Gyűjtés/készítés ideje: 1937/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, 
Pityinger Györgynétől vétetett
Leírás: 5 cm magas, 6,5 cm széles, 3 cm mély, la-
pított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából 
készült, teteje két, félkörívben kidomborodó fo-
gantyúval faragott. Oldalain karcolt díszítés, egyik 
oldalon levelek között címer, másikon keretbe fog-
lalt évszám: „1903”. Keskeny oldalain egyik felől 
„P”, másik felől „GY” monogramok. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 7141

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1930/19. század vége - 
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rippl-
Rónai Ödön ajándéka

Leírás: 9 cm magas, 7,5 cm széles, 6 cm mély, eny-
hén lapított, hengeres, szaruból készült sótartó. Alja 
és teteje fából készült. Oldalain körbe faragott min-
ta, egyiken korsós virágmotívum, másikon leveles.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 65.536.1

Gyűjtés/származás helye: Lengyeltóti

Gyűjtés/készítés ideje: 1965/1863

Készítő/ajándékozó neve: Bene Ferenc készítet-
te, Gál István tanártól vétetett

Leírás: 8,5 cm magas, 7,5 cm széles, enyhén la-
pított szaru sótartó. Alja fából, teteje hiányzik. 
Oldalain vésett, spanyolozott díszítés, melyből 
a viasz már kiesett. Oldalain szívből kinövő leve-
les-virágos indák és körbe felirat: „Bene Ferencz”. 
Felül „1863” évszám.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 74.6.3.1-2

Gyűjtés/származás helye: Kaposvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1974/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, 
Horváth Ferencnétől vétetett

Leírás: 8,9 cm magas, 9 cm hosszú, 5 cm széles, la-
pított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából 
készült, dísztelen. Oldalán karcolt díszítés, egysze-
rűbb, mértanias motívumokkal. Erősen kopott.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 10.858

Gyűjtés/származás helye: Baté

Gyűjtés/készítés ideje: 1937.12.10./19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, 
Fekete József mosdósi rajztanártól vétetett

Leírás: 9 cm magas, 7 cm széles, 3,5 cm mély, lapí-
tott, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából 
készült, teteje fogantyúsra faragott. Oldalain kar-
colt minta, korsós-tulipános motívum, egyik oldalán 
„1889” felirat, a harmadik szám nehezen olvasható.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 53.6.1.1-2

Gyűjtés/származás helye: Nagycsepely

Gyűjtés/készítés ideje: 1953/valószínűleg 1830 és 
1860 közötti 

Készítő/ajándékozó neve: Zbinyovszky Lajos erdő-
mérnök hagyatékából, Kunsági Lajos ajándékaként

Leírás: 9,5 cm magas, 7,5 cm széles, 6 cm mély, 
enyhén lapított, szaruból készült sótartó. Alja és te-
teje fából készült, teteje íves fogantyúval faragott, 
de elveszett. Oldalán karcolt, spanyolozott virágos-
leveles minta narancs, piros és zöld színben. 

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 10.859

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1938.03.05./19. század 
második fele

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, 
Fekete József mosdósi rajztanártól vétetett

Leírás: 8 cm magas, 7,5 cm széles, 4 cm mély, 
lapított, szaruból készült sótartó. Alja és tete-
je fából készült, teteje faragott, két tömör, íves 
foganytúval. Oldalain karcolt virágmotívumos 
minta, mely erősen megkopott.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit



Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 4352

Gyűjtés/származás helye: Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1923/1890

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, átadó-
ja ismeretlen

Leírás: 6,5 cm magas, 7 cm széles, 4 cm mély, la-
pított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából 
készült, teteje domborúra faragott fogantyúval. 
Oldalain körbe karcolt díszítés, egyik felén tulipán 
levelekkel, másikon címer és „1890” felirat.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 73.19.54

Gyűjtés/származás helye: Nagyberki

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, 
Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből

Leírás: 5 cm magas, 8,5 cm hosszú, 5 cm széles, 
lapított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fá-
ból készült, teteje virágmintával faragott. Oldalán 
karcolt díszítés, körbefutó leveles kompozíció egy 
virágfejjel. 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 2882

Gyűjtés/származás helye: Somogyfajsz

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége - 
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragvány, 
Benedek Györgytől vétetett

Leírás: 6,8 cm magas, 8 cm széles, 5 cm mély, la-
pított, szaruból készült sótartó. Alja fából készült, 
aprólékos, de kopott virágos faragással, teteje elve-
szett. Oldalán körbefutó karcolt-sárgított, korsós-
tulipános virágmotívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 9568

Gyűjtés/származás helye: Kaposmérő

Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Pap Vendeltől  
vétetett, valószínűleg ő készítette

Leírás: 8,6 cm magas, 8,5 cm széles, 4,1 cm mély, 
lapított szaru sótartó. Alja és teteje fából, teteje 
faragott, két él lapított korong formájú fogan-
tyúval. Mindkét oldalán karcolt korsós virágos 
motívum, a levelek zölddel, a virágok pirossal 
színezve. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 8770

Gyűjtés/származás helye: Taszár

Gyűjtés/készítés ideje: 1934.02.14/20. század eleje.

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Deli 
Istvántól vétetett

Leírás: 6 cm magas, 4,5 cm széles, 3,8 cm mély, felfe-
lé szűkülő, lapított hengeres, szaruból készült sótartó. 
Alja és teteje fából készült, teteje csillagos mintával fa-
ragott, aljában karcolt virágok. Oldalain körbe pettye-
zett alapon csillagvirágos, karcolt minta.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 5897

Gyűjtés/származás helye: Alsósegesd

Gyűjtés/készítés ideje: 1931/19. század vége-20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: Vörös Péter volt gulyástól 
vétetett, ő készíthette

Leírás: 6 cm magas, 7,5 cm széles, 4,5 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, te-
teje virágmotívummal faragott. Oldalai faragottak, spa-
nyolozottak lehettek. Alul és felül körbefutó geometri-
kus díszítés, köztük tulipános virágmotívumok.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 73.19.52

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1881

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás,  
Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből

Leírás: 4,5 cm magas, 8,5 cm hosszú, 4 cm széles, lapí-
tott, szaruból készült sótartó, teteje hiányzik. Alja fából 
készült, teteje elveszett. Oldalán spanyolozott díszítés 
volt valószínűleg, de spanyolozása már nem látható. 
A faragott, mélyített motívumok egyik oldalon címert 
formáznak, melynek két oldalán „1881” felirat látható, 
másik felén két madár fog közre egy címert.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 73.19.58

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1892

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás,  
Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből

Leírás: 4 cm magas, 8 cm hosszú, 3,8 cm széles, lapí-
tott, szaruból készült sótartó, teteje hiányzik. Alja fából 
készült. Oldalán pirossal és zölddel spanyolozott díszí-
tés fut körbe. Egyik oldalon középen tulipán, másikon 
csillagvirágos motívum, alatta felirat: „1892”.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 2697

Gyűjtés/származás helye: Kaposvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1888

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Czinak 
György ajándékaként

Leírás: 6,5 cm magas, 7 cm széles, 3,5 cm mély, hat-
szögletesre lapított, szaruból készült sótartó. Alja és te-
teje fából készült, tetején domború faragással szarvas, 
aljában „1888” évszám. Oldalain körbe karcolt díszítés, 
tulipános-leveles kompozíció, keskenyebbik lapjain 
kockás mintázat.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 74.17.9.1-2

Gyűjtés/származás helye: Szilvásszentmárton

Gyűjtés/készítés ideje: 1974/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás,  
Berzy Péter kaposvári gyűjtőtől vétetett

Leírás: 6,5 cm magas, 8 cm széles, 3,8 cm mély, lapí-
tott, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fa, oldalán 
karcolt díszítés. Alul és felül geometrikus mintasor zárja 
a középső kerek virágos motívumokat. Rendkívül apró-
lékos munka.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 2326

Gyűjtés/származás helye: Varászló

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/1896

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Faludy 
Ferenctől vétetett

Leírás: 6,5 cm magas, 8,5 cm széles, 4 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült. 
Oldalain körbe karcolt díszítés, egyik felén pávás-leve-
les kompozíció és „1896” felirat, másikon vízszintesen 
futó virágos minta.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 2796

Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: egy pásztortól vétetett

Leírás: 7,5 cm magas, 9 cm széles, 3,4 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, te-
teje virágmotívummal faragott. Oldalai karcolt, virág-
motívumos díszítéssel, egyik felén középen berepedt.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 11.764

Gyűjtés/származás helye: Lászlómajor

Gyűjtés/készítés ideje: 1943.08/19. század vége - 20. 
század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Tóth Mihály számadójuhász 
ajándéka, készítője kiléte bizonytalan

Leírás: 4 cm magas, 6 cm széles, 4,2 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, te-
teje fogantyúval faragott, de elveszett. Oldalán karcolt 
minta, egyiken madár levélindákkal, másikon tulipános-
indás minta.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 3085

Gyűjtés/származás helye: Kuntelep, Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje:  1927/19. század vége – 20. 
század eleje

Készítő/ajándékozó neve:  pásztorfaragás, Róka 
Ferenctől vétetett

Leírás: 4 cm magas, 6 cm széles, 4,2 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, 
tetején „B I” monogram bevésve. Egyik oldalán madár, 
csőréből tulipános-leveles motívum indul, mely körbe-
fogja a másik oldalt is és visszaérkezik a madárhoz.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 5814

Gyűjtés/származás helye: Alsósegesd

Gyűjtés/készítés ideje: 1931. 09./20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Vörös 
Pétertől vétetett

Leírás: 6 cm magas, 7 cm széles, 4 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, 
teteje középen nyolc szirmú virágból futó levelekkel 
faragott. Alján domború faragással: „VÖRÖS PÉTER”. 
Oldalain körbe karcolt díszítés, sárgítva, egyik felől  
leveles, másik felől virágos-leveles mintával.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: RÜHZSÍRTARTÓ / SÓTARTÓ •  
RRM 59.32.1.1-2

Gyűjtés/származás helye: Marcali / Felnémet (Heves 
megye)

Gyűjtés/készítés ideje: 1959/1889

Készítő/ajándékozó neve: ismeretlen, Bekk János 
marcali kerékgyártótól vétetett

Leírás: 8,5 cm magas, 7,5 cm széles, lapított szaru só-
tartó. Alja fából, teteje hiányzik. Oldalain karcolt díszí-
tés. Egyik felén tükörszimmetrikus leveles motívum, 
melynek közepén két bagoly, a levelek alatt két madár. 
Másik felén madár, csőréből kinövő, őt körülölelő leve-
les motívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula



Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 3121
Gyűjtés/származás helye: Lábod
Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1907
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Nagy Marika 
ajándéka
Leírás: 6,5 cm magas,8 cm széles, 3,5 cm mély, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, teteje 
domború levélmotívummal faragott. Oldalain körbe kar-
colt díszítés, erdei jelenettel, fákkal, szarvassal, bagollyal és 
madarakkal. Egyik oldalán felirat: „1907”. Alkotója valószí-
nűleg ugyanaz, mint az RRM 3113 leltári számú sótartónak.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 7147
Gyűjtés/származás helye: ismeretlen (összevetve 
az NM 134527 ltsz. sótartóval feltehetőleg Orci)
Gyűjtés/készítés ideje: 1930/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Rippl-
Rónai Ödön ajándéka
Leírás: 13 cm magas, 8 cm széles, 6 cm mély, eny-
hén lapított, hengeres, szaruból készült sótartó. 
Alja és teteje fából készült, teteje kosfejes, fara-
gott. Oldalain körbe karcolt minta, erdei jelenet 
vaddisznóval, szarvassal és nyúllal és egy kossal.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 73.19.60

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/1904

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete József 
mosdósi rajztanár gyűjteményéből

Leírás: 6 cm magas, 7,5 cm hosszú, 4,5 cm széles, lapított, 
szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, teteje 
levélmotívummal faragott. Oldalán virágmotívumos és le-
veles, négy egységre osztott, karcolt díszítés. 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 74.17.5.1-2

Gyűjtés/származás helye: Kaposfüred

Gyűjtés/készítés ideje: 1974/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: Ékes János készítette, 
Berzy Pétertől vétetett

Leírás: 5,2 cm magas, 5,8 cm hosszú, 1,5 cm szé-
les, lapított, szaruból készült sótartó. Alja és tete-
je fából készült, teteje levélmotívummal faragott. 
Oldalán korsós-leveles motívummal karcolt. 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 11.122

Gyűjtés/származás helye: Buzsák

Gyűjtés/készítés ideje: 1939.05./20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Boszkovics János 
buzsáki pásztor készítette, Kollár Pétertől vétetett

Leírás: 6,2 cm magas, 7,5 cm széles, 3,3 cm mély, la-
pított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából 
készült, teteje domború mintával faragott. Oldalán 
körbefutó, fekete, piros, kék és zöld spanyolozású 
virágos-leveles kompozícióval.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 11.123

Gyűjtés/származás helye: Buzsák

Gyűjtés/készítés ideje: 1939.05./20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Boszkovics János 
buzsáki pásztor készítette, Kollár Pétertől vétetett

Leírás: 7,3 cm magas, 9,5 cm széles, 3,8 cm mély, 
lapított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje 
fából készült, teteje domború mintával faragott. 
Oldalán karcolt, piros és zöld spanyolozott minta, 
egyiken huszár ül a lovon, másikon rózsás, tulipá-
nos virágkompozíció. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 54.146.1.1-2
Gyűjtés/származás helye: Somogy megye (Kopárpuszta?)
Gyűjtés/készítés ideje: ismeretlen, valószínűleg 20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhász készítette, tőle vétetett
Leírás: 7 cm magas, 10 cm széles, 6 cm mély, enyhén lapított, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, 
teteje virágmintával faragott, aljában „K.I” monogram. Oldalán karcolt, spanyolozott díszítés. Egyik felén öt szál 
nád előtt madár (fácán?), másikon róka fácánt fog. Íves, keskenyebbik oldalain tulipános motívum.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula



Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 55.112.1.1-2
Gyűjtés/származás helye: Somogyjád
Gyűjtés/készítés ideje: 1955/1950-es évek
Készítő/ajándékozó neve: Varga László készítette, tőle vétetett
Leírás: Hosszabbik oldalán 9,4 cm átmérőjű, 7 cm magas lapított henger alakú, lehető fedelű sótartó. Teteje 
és alja világos fából készült, virágmotívummal és geometrikus mintázattal faragott. Oldala szaru, karcolt dí-
szítéssel. A két motívumblokkot virágos-leveles kompozíció választja el. Egyik oldalán gyár bejárat, a kapura 
függesztett táblán felirat: „ÁLLANDÓ MUNKÁS FELVÉTEL”. Másik oldalon ugyanez a jelenet, de a táblán a 
felirat így szól: „MUNKÁS FELVÉTEL NINCS!”. Aljában vésve felirat: „Varga László Somogyjád”.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 55.113.1.1-2
Gyűjtés/származás helye: Somogyjád
Gyűjtés/készítés ideje: 1955/1950-es évek
Készítő/ajándékozó neve: Varga László készítette, tőle vétetett
Leírás: Hosszabbik oldalán 9 cm átmérőjű, 6,5 cm magas lapított henger alakú, lehető fedelű sótartó. Teteje 
és alja sötét fából készült, virágmotívummal faragott. Oldala szaru, karcolt díszítéssel. A két motívumblok-
kot virágos-leveles kompozíció választja el. Egyik oldalán ház udvarán játszó kisgyermekek, a háttérben füs-
tölgő gyárkémények. Másik oldalán lakott településen járó, tüzelő tank és repülőgép. Aljában vésve felirat: 
„Varga László Somogyjád”.
Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 58.93.1.1-2

Gyűjtés/származás helye: Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1958/1945

Készítő/ajándékozó neve: Kara Lajos készítette,  
tőle vétetett

Leírás: 
6,5 cm átmérőjű, 5,5 cm magas kör alakú, levehető  
fedeles sótartó. Fából készült, tetején és oldalán dom-
ború faragással, tulipános-virágos motívumokkal.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 2005.11.2

Gyűjtés/származás helye: Kaposvár

Gyűjtés/készítés ideje: 2004/2004

Készítő/ajándékozó neve: Stokker József népi iparmű-
vész készítette, tőle vétetett

Leírás: 8,3 cm átmérőjű, 8,6 cm magas enyhén lapított 
hengeres alakú, levehető fedeles sótartó.  Kerti diófából 
készült, tetején gombbal. A szarut a Debrecen melletti 
Ohátról, a szürkemarha génmegőrző telepről szerezte 
be a készítő. Oldalán sárgított hátterű karcolt díszítés: 
szarvas és életfás motívumok. A karcolt mintákat pirí-
tott dióbéllel emelte ki.

Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 2005.12.3 

Gyűjtés/származás helye: Kaposvár

Gyűjtés/készítés ideje: 2004/2004

Készítő/ajándékozó neve: Gosztonyi Zoltán

Leírás: 16 cm magas, alul 6,4 cm széles, ovális talapzatú 
sótartó. Alja és teteje diófából készült, teteje kupakkal 
zárható, mely bőrszalagon a nyakra van erősítve. Oldala 
szaru, karcolt díszítéssel, egyik oldalán szarvasos motí-
vum, másikon virágos-leveles életfa, nap és hold.

Gyűjtő/leltározó neve: Kapitány Orsolya
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 65.469.1

Gyűjtés/származás helye: Kaposvár / Baté

Gyűjtés/készítés ideje: 1965/1891

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, átadója 
ismeretlen, Csordás József ajándékaként

Leírás: 7 cm magas, alul 9 cm széles, 5,5 cm mély, erőtel-
jes faragott, csipkézett szélű fa alapzaton szaruból ké-
szült sótartó. Belseje teknőszerűen kimélyített fával bé-
lelt. Oldalán karcolt díszítés, virágmotívumok, csokros  
virágkompozíció, mellette jobbra puskás férfi alak, alat-
ta szarvasok. Felette évszám: „1891 30/IX”. Másik felén 
lovasok, középen lovas huszár, előtte virágot nyújtó  
leány. Felette felirat: „10 huszr ezred”.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 73.19.55

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1971/ 19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás,  
Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből

Leírás: 10,5 cm magas, 9,5 cm hosszú, 4 cm széles, lapí-
tott, szaruból készült talpas só- és paprikatartó, teteje 
hiányzik. Alja szilvafából készült, cakkosra faragott, te-
teje elveszett. Középen fából profilált választó lapocska 
belül a só és a paprika elkülönítésére. Oldalán karcolt, 
salétrommal sárgított díszítés. Egyik felén pásztor és 
nőalak kezet fog, másikon egy fiú és egy leány.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 10.779

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1937/1911

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás,  
Fekete István mosdósi rajztanár gyűjteményéből

Leírás: 9 cm magas, 15,4 cm széles, fa talapzaton álló 
szaru sótartó. Teteje fából készült, középen félköríves 
fogóval, apró pontozott díszítéssel. Oldala lapított 
szaru, leveles karcolással, két vékony sötét csíkkal és 
felirattal: „1911 évben”. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 73.35.163

Gyűjtés/származás helye: Zamárdi

Gyűjtés/készítés ideje: 1972/1950 körül

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Hegyi 
Sándor ajándéka,  
a Piller Dezső-féle zamárdi iskolagyűjteményből

Leírás: 
5,5 cm magas, 6,5 cm hosszú, 3 cm széles, lapított, sza-
ruból készült sótartó. Alja kis boltíves talapzatot képez, 
faragott díszítményekkel. Oldalán kezdetleges karcolt 
díszítés, egyiken korsós/cserepes virágmotívum, mási-
kon virágfej vagy napkorong (?). 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 9564

Gyűjtés/származás helye: Kaposmérő

Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20.század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Pap Vendeltől vétetett,   
ő készíthetette

Leírás: 14 cm széles, legmagasabb pontján 9 cm, két 
6 cm átmérőjű, kör alakú tartó résszel. Fából készült, 
faragott asztali sótartó, tulipános mintával.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 9565

Gyűjtés/származás helye: Kaposmérő

Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. sázad eleje

Készítő/ajándékozó neve:  
Pap Vendeltől vétetett, ő készíthette

Leírás: Leírás: 14 cm széles, legmagasabb pontján 9 
cm, két 6 cm átmérőjű, kör alakú, fedeles tartó rész-
szel. Fából készült, faragott asztali sótartó, tulipános 
mintával, a fedeleken körrózsás motívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 69.9.2.1-2

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1969/1967

Készítő/ajándékozó neve: Szabó Istvántól vétetett, ő 
készítette

Leírás: 5,5 cm magas, 9 cm hosszú, 4 cm széles, lapított, 
szaruból készült sótartó, teteje hiányzik. Alja és teteje 
bükkfából készült, lakkozott, teteje levélmintával fara-
gott. Aljába „SZ I” monogram pontozva. Oldalán karcolt 
díszítés. A minták háttere pontozott, egyik oldalon le-
veles-makkos motívumok között kalapos férfi derékig, 
másikon hasonló motívumok között derékig ábrázolt 
nőalak.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 9575

Gyűjtés/származás helye: Ibafa

Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Ifj. Kapoli Antaltól vétetett

Leírás: 5 cm magas, 6,5 cm széles, 3,2 cm mély, lapí-
tott, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából ké-
szült, teteje elveszett. Oldalain sárga hátterű, fekete és 
piros karcolt minta. Másik oldalán virágok közé foglalt 
Kossuth-címer. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 9576

Gyűjtés/származás helye: Ibafa

Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Ifj. Kapoli Antaltól vétetett

Leírás: 5,8 cm magas, 5,7 cm széles, 3,2 cm mély, lapí-
tott, szaruból készült sótartó. Alja és teteje fából készült, 
teteje virágmotívummal faragott. Oldalain karcolt min-
ta, egyiken pirossal Kossuth-címer tölgylevél és virágok 
között, másikon két férfialak asztalnál ül és borozik. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 10.275

Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy

Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09./20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal juhásztól véte-
tett, aki készítette

Leírás: 9 cm magas, 11,5 cm széles, 4,7 cm mély,  lapí-
tott, levehető fedelű szaru sótartó. Teteje és alja fából 
készült, teteje tulipános mintával faragott. Oldala szaru, 
karcolt és sárgított díszítéssel. A két lapos oldali motí-
vumblokkot mindkét oldalon pirossal színezett virágos-
leveles kompozíció választja el. Egyik oldalán Kossuth-
címert körbefoglaló virágmotívumos minta, másikon 
figurális jelenet: két pásztor áll egy asztal két oldalán, 
melyen bor és poharak vannak. A jelenet háttere sárgí-
tott, az alakok feketével, a bor pirossal színezve.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: SÓTARTÓ • RRM 10.071
Gyűjtés/származás helye: Somogyhárságy
Gyűjtés/készítés ideje: 1936.09./20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kapoli Antal juhásztól véte-
tett, aki készítette
Leírás: 12 cm hosszú, 8 cm magas, 4 cm széles lapított, 
levehető fedelű sótartó. Teteje és alja fából készült, teteje  
tölgymakkos-leveles mintával faragott. Oldala szaru, kar-
colt díszítéssel. A két lapos oldali motívumblokkot egyik 
oldalon pirossal színezett virágos-leveles kompozíció, 
másikon szarvasos-tölgyfás választja el. Egyik oldalán 
Kossuth-címert körbefoglaló virágmotívumos minta, má-
sikon betyárjelenet: pásztor és betyár mulat egy asztal két 
oldalán, melyen bor és poharak vannak. A jelenet háttere 
sárgított, az alakok feketével, a bor pirossal színezve. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



BO
RO

TV
AT

A
RT

Ó
K

202

Csimbókos hajú öregember. Kisgyalán, 
1920-as évek. Gönyei Ébner Sándor felvétele. 
RRM NF 2846-375
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A TISZTÁLKODÁS

„Ádám meg az Éva lettek, ugye. Hát, akkor az asszony sokkal erősebb volt, mint a férfi. 
Aztán az asszony, az Éva, megverte mindig az Ádámot. Ment az Istenhő panaszkonnyi. 
Hogy engem mindig megver. Azt mondja:
 – Tudod mit? Elmész, az erdő között van egy patak, menj oda, mosakodj meg! Akkó 
majd kiszőrősödsz, aztán erősebb lész, mint az asszony.
Hát ezt meg az Éva meglátta. Gondúta, ű is megmosakszik, akkó aztán még erősebb lesz, 
mint az ura.
 Hát, odamegy, belehajul a vízbe, belenyúl, hogy mosni akarta magát, egy darázs meg-
csípte hátul, aztán így csinát e, aztán csak ott lett! A képin meg nem! Azóta az asszonyok-
nak ott az erejük.”1

1 Lammel – Nagy 1985:72

Részlet az RRM 1600 leltári számú borotvatartóról



A
 T

IS
ZT

Á
LK

O
D

Á
S 

• 
BO

RO
TV

AT
A

RT
Ó

K

204

 A férfiak arcszőrzetének tekintélyt paran-
csoló jelleget tulajdonít számos hiedelemmon-
da. Nem véletlen, hogy az Észak-Magyarországon 
szokásban lévő asszonyfarsang szimbolikusan az-
zal is jelzte a nők hatalomátvételét, hogy borotvál-
ni jártak.2 Ezen a napon, évente egyetlen egy alka-
lommal felszabadulhattak a társadalmi és erkölcsi 
nyomás alól, s hogy ezt kifejezzék, maskarájukra 
farkat erősítettek, mondván: „Farka van az asz-
szonynak is.” A férjezett nők ihattak, mulathattak, 
tréfálkozhattak, a férfiaknak nem volt hatalma fe-
lettük, azonban esti mulatságuk szigorúan zártkö-
rű volt. Délelőtt fakéssel jártak borotválni, az elka-
pott áldozat arcát liszttel szórták be és jégcsappal 
szappanozták. Közben javában tréfálkoztak vele, 
előfordult, hogy arra bíztatják, nézze meg magát 
a tükörben, majd az egyik asszony farral hajolt az 
áldozat elé.
 Minden egyes kultúrában vannak sza-
bályok arra vonatkozólag, hogy mit tartanak 
tisztának és mit szennyezettnek. Ahhoz, hogy 
a társadalom elfogadott tagjai lehessünk, testün-
ket és ruházatunkat a társadalmi elvárásoknak 
megfelelően kell elrendeznünk, megtisztítanunk.  
A tisztálkodás nem pusztán fizikai aktus, ha-

nem testkultúránk része, egy olyan átmeneti rítus, melynek során a rendezetlenség 
(szennyes, veszélyes, tabu) állapotából eljutunk a rendezettbe (tiszta, átlátható, elvárt).3

 Juhász Katalin paraszti tisztálkodásról írott könyvében4 a test tisztántartásának három, 
korszakonként eltérő modelljét mutatja be, melyben csak a legutolsó esetben válik jellemző-
vé a mai ideálhoz legközelebb álló higiéniai gyakorlat. Körülbelül a 20. század elejéig a napi 
mosakodás férfiak estében az arc, felsőtest és kezek átöblítését jelentette. Tavasszal és 
nyáron esetenként lábat is mostak, azonban a test teljes megmosása csak a vasárnapi ün-
nepnapot megelőzően, hetente egyszer történt, ez is csak a tavaszi-nyári időszakban, illetve 
korábbi évszázadokban csak a legnagyobb ünnepeket megelőzően. Az asszonyok kevésbé 
tisztálkodtak a férfiaknál, a maga korában túlzott gyakoriságú és intenzitású mosakodás 
az erkölcstelenség, kényesség vagy betegség gyanúját keltette mások szemében. 
 A szilaj pásztorok a korabeli források szerint a falvak és mezővárosok lakóitól is el-
térő tisztálkodási normákat követtek, megjelenésük még egy mezővárosi lakosban is 
undort kelthetett. Tiltó rendelkezésekkel próbálták őket távol tartani egyes települések, 
például bizonyos helyeken estig el kellett hagyják a város határát. Testüket és hajukat  
leginkább zsírral védték a kellemetlen élősködők ellen, jellegzetes ruhadarabjuk volt 
a tölgyfagatya. A 4–6 szélnyi, durva kendervászonból készült gatyát juhtejbe kevert 
csertölgy fahamujába taposták vagy kifőzték, majd faggyúval, zsiradékkal kenték be.  
Az így kezelt ruhadarab védelmet nyújtott az időjárás viszontagságai és a rovarok ellen is.  
A tölgyfagatyát sohasem mosták, addig hordták, míg le nem szakadt róluk.

2  A szokás részletes leírását lásd itt: Jávor 1969
3 Juhász 2006:11-12
4 Juhász 2006

Hátrafésült hajú csertői férfi. 1920-as 
évek. Gönyei Ébner Sándor felvétele. 
RRM NF 2528-83



 „A nyáj pásztorok nyalka, cifra, hetyke legények voltak, a szilaj pásztorok ellenben sok-
kal egyszerűbben jártak. (…) Mosni, fürödni nem szoktak, de nem is volt rá szükség. Bőrük 
olyan fehér volt a zsíros fehérneműtől, mint a patyolat.”5

 Ők viselték legtovább az archaikusnak számító hosszú, befont hajat is. A 20. 
század első évtizedeiben már csak elvétve lehetett ilyet látni, csak a csimbókos öregek 
hordták.6 A fül két oldalán három ágból font hajat vagy lógni hagyták, vagy feltekerték, 
esetleg a tarkón fésűvel rögzítették. Feltételezhető, hogy az 1848-ban katonáskodók 
kezdték bizonyos falvakban elterjeszteni a rövidebb hajviseletet. Hátrafésült hajat a 
férfikor elérése után kezdtek hordani, reggelente vizes kézzel átsimították, illetve zsira-
dékkal kenték be, hogy formáját megtartsa.7

 Már a 16. században megjelent katonakönyvek is felhívják a figyelmet arra, hogy a 
hosszú haj és szakáll nemcsak „fogódzót” kínál az ellenségnek a közelharcban, hanem 
tűzveszélyes is. A 18. században szakálltörvénnyel kényszerítették a közrendűeket 
arcszőrzetük leborotválására. Felekezeti különbségek is mutatkoztak az arc meztelen-
ségének megítélésében: míg a luteránusok között a borotvált arc volt népszerű, addig 
a kálvinisták nőiesnek tartották a szakáll nélküli férfit. A 20. század elejéig a körszakáll 
főként a nemesi és értelmiségi réteg divatja volt. 1848 után azonban a Kossuth-szakáll 
viselése hazafias érzelmeket is kifejezhetett.8 
 Borotválkozni serdülőkorban kezdtek a 
legények, általában hetente egyszer, vasár-
nap reggel. Férfiembernek a borotva nagyon 
személyes tárgya, ahogy Juhász Katalin idéz 
egy abai szólást: „Borotvát, mosogatóron-
gyot, az asszonyt nem szokták kölcsönad-
ni.”9 A borotvakéseket tokban őrizték, távol 
tartva a család gyermekeitől. Ha más egyéb 
nem akadt, pamacsnak tehénfarokból ké-
szült ecsetet használtak, a borotvát pedig a 
kilincsre akasztott nadrágszíjon vagy fenő-
szíjon élezték. A zsilettpenge csak az 1930-as 
évektől kezdett terjedni. Az arcon ejtett apró 
vágásokat timsóval kenték be, vagy ecetes 
vízzel öblítették le.
 Borbélyhoz járni presztizs volt, a leg-
tehetősebbekhez azonban maga a borbély 
ment házhoz. A polgárosultabb paraszti ré-
tegek körében a huszadik század harmin-
cas éveitől fogva egyre elterjedtebbé vált a 
hetenként kétszeri borotválkozás, melyben 
nagy szerepe lehetett a katonáskodás során 
elsajátított tisztálkodási követelményeknek.

5 Györffy 1928:21-23, idézi Juhász 2006:38
6 Flórián Mária 1997. Haj- és fejviseletek. In. Paládi-Kovács Attila (főszerk.). Magyar néprajz IV., Akadémiai Kiadó, 

Bp., 710-711.o.
7 Juhász 2006:106-107
8 Flórián 1997:711-712
9 Juhász 2006:105

Lábodi férfi hosszú hajjal és bajusszal. 
1920-as évek. 
Gönyei Ébner Sándor felvétele. 
RRM NF 2409-433
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Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 1449

Gyűjtés/származás helye: Gamás

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Bogdán 
Miklósné ajándéka

Leírás: 3 cm magas, 5 cm széles, 22 cm hosszú, végein 
ovális borotvatartó. Fából készült, oldalán piros, barnás 
és kék spanyolozással, geometrikus jellegű díszítéssel. 
Teteje egyik felén szív alakú (ólom?) rögzíti a fedlapot, 
mely körül elfordítható.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 3123

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége –  
20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve:  pásztormunka, Duga 
István ajándéka

Leírás: 2 cm magas, 5 cm széles, 21 cm hosszú, tégla-
test alakú borotvatartó. Fából készült, díszítés nélkül, 
fedlapja egy fém gomb körül elforgatható.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 5834

Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1931/1830

Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhásztól 
vétetett, de nem valószínű, hogy ő készítette, hanem 
Kósa József (vö. Malonyay 1911:287)

 Leírás: 4,5 cm magas, 5 cm széles, 23 cm hosszú, kes-
kenyebbik végén ovális borotvatartó. Fából készült, ol-
dalán piros és fekete spanyolozással, geometrikus jelle-
gű díszítéssel. Tetején spanyolozott szűrt viselő kanász 
(?), alatta egy tőből növő öt tulipán. Fedlapja elfordítva 
nyílik, melyet fa gomb rögzít. A figura alatt „1830”-as 
évszám.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 74.17.8.1-3

Gyűjtés/származás helye: Tótújfalu

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/1839

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Berzy 
Pétertől vétetett

Leírás: 3 cm magas, 4 cm széles, 21,6 cm hosszú, egyik 
végén ovális borotvatartó. Keményfából készült, olda-
lán piros és fekete félkörívekből álló geometrikus mintá-
zat, fedlapja három részre tagolódik, kettőben virágos-
tulipános motívum, harmadikban „1839”-es évszám. 
Teteje két nyitható részből áll, melyeket fagombvégű 
zárszerkezet mozgat.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 1600

Gyűjtés/származás helye: Visnye

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/1877

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Ujhelyi 
László ajándéka

Leírás: 2,8 cm magas, 6 cm széles, 22,5 cm hosszú, tég-
latest alakú borotvatartó. Fából készült, piros és zöld 
spanyolozással.  Az oldalakon és a fedlapon egyszerű 
virágmotívumok, egyik oldalán „Ú. Gy.” monogram. 
Tetején szívből kinövő tulipán, felette női alak, sokleve-
les virág, melyet apró leveles motívum keretez. Belseje 
hosszában két részre van osztva.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 64.106.1

Gyűjtés/származás helye: Somogyudvarhely

Gyűjtés/készítés ideje: 1964/1877

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Gál Katalin 
általános iskolai tanuló ajándéka (tolltartónak használták)

Leírás: 3 cm magas, 4,5 cm széles, 25 cm hosszú, egyik 
végén ovális borotvatartó. Fából készült, oldalán és tete-
jén piros és zöld spanyolozással, mely egy része kikopott. 
Fedlapja három részre tagolt, egyikben álló, másikban 
vízszintes korsós-tulipános-virágos díszítés, harmadikon 
„1877”-es évszám. A teteje közepén hosszúkás gomb el-
húzása után nyitható a fedél, mely két részből áll, díszí-
tett fagombos tengely körül fordítható el.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 4429

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1928/1891

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Göndöcs 
Ferenc ajándéka

Leírás: 4 cm magas, 8 cm széles, 25 cm hosszú, tég-
latest alakú borotvatartó. Fából készült, oldalán és 
tetején karcolt díszítéssel. Egyik oldalon végigfutó 
korsós virágmotívum és „GRÓF PÁLL” felirat, másikon 
„KÉSZÜLT 1891-BE”. Teteje eltolható és nyitható, kü-
lön négyzetes alakú felnyitható lappal, ezen egy lovas 
huszár és két leveles díszítmény van, valószínűleg ebbe 
lehetett tükröt szabni. Egyik végén elcsúsztatható, 
gombos fa nyitószerkezet, Kossuth-címerrel karcolva, 
levelek és tulipános virágmotívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 10.797

Gyűjtés/származás helye: Mosdós/Kolovo

Gyűjtés/készítés ideje: 1937/1898

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József mosdósi rajztanár gyűjteményéből vétetett

Leírás: 3,5 cm magas, 5,8 cm széles, 25 cm hosszú, veté-
lőformára hasonlító alakú borotvatartó. Fából készült, 
és tetején karcolt díszítéssel. Oldalán geometrikus mo-
tívumok, teteje két részből áll, középen ívelten illeszke-
dik, szétnyitható. Egyik fele fémgomb körül fordul el. 
Középen szív alakú zárszerkezet gombja, benne „B D 
M” monogramok. A mértanias díszítés között az egyik 
fedlapon „K M”, másikon „1898” felirat.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 6759

Gyűjtés/származás helye: Marcali

Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhász készí-
tette, tőle vétetett

Leírás: 4 cm magas, 6 cm széles, 21,5 cm hosszú, tég-
latest alakú borotvatartó. Oldalain és tetején lila, ró-
zsaszín, kékeszöld spanyolozású tulipános-virágos dí-
szítmény, melyeket apró háromszögekből álló minta 
keretez. Fedlapja két részből áll, középen diagonális 
vonalban vágott, elfordítható. Az illesztésnél középen 
faragott fa zárgomb volt, mely elveszett. Mindkét vé-
gén félköríves, faragott akasztó, melyről fából készült, 
zölddel és rózsaszínnel spanyolozott kis lakat lóg.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 12.278

Gyűjtés/származás helye: Kaposvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1949/1934

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Kovács 
László ajándéka

Leírás: 5 cm magas, 6 cm széles, 27 cm hosszú, téglatest 
alakú, fából faragott borotvatartó. Négy sarkában két 
félköríves faragás, tetején két rózsaszerű virág, egyik 
körül elfordítható a fedlap. Középen domború faragás-
sal díszített fa zárszerkezet, rajta évszám: „1934”.
Gyűjtő/leltározó neve: Soós István

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 3111

Gyűjtés/származás helye: Henész

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Molnár József juhásztól 
vétetett, valószínűleg ő készítette

Leírás: 5,5 cm magas, 4,5 cm széles, 22,5 cm hosszú, 
téglatest alakú borotvatartó. Fedlapja dupla, az alsó 
és a két részből álló darabok egymáson elfordíthatóak.  
A tetején kúp alakú kis gombok. Dísztelen.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 9556

Gyűjtés/származás helye: Kaposmérő

Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Pap Vendel juhász készítet-
te, tőle vétetett

Leírás: 3 cm magas, 4 cm széles, 19 cm hosszú, tég-
latest alakú borotva (vagy dohány?) tartó. Oldalait és 
fedlapját domború faragással virágos motívumok díszí-
tik, tetejének egyik végében álló, kalapos férfi alakjára 
formált zárszerkezet.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 9788

Gyűjtés/származás helye: Somogyfajsz

Gyűjtés/készítés ideje: 1936/1935

Készítő/ajándékozó neve: Szabó György készítette, 
tőle vétetett

Leírás: 2,5 cm magas, 3 cm széles, 21 cm hosszú, tég-
latest alakú borotvatartó. Cseresznyefából készült, ol-
dalain tölgyleveles-makkos, tetején tulipános domború 
faragással. Egyik oldalán „1935”-ös évszám, fedelén 
„SZ GY” monogram. Fedlapja elfordítva nyitható, két 
végében faragott fa gombok.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 9954

Gyűjtés/származás helye: Ropoly-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1936/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Bizder 
Józseftől vétetett, valószínűleg ő készítette

Leírás: 3 cm magas, 4 cm széles, 22 cm hosszú, végein 
ívesre formált borotvatartó. Oldalán és tetején tölgyle-
veles-makkos faragott díszítés, fedlapján a két végében 
kiálló szív és cseppforma nyitószerkezet.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 9955

Gyűjtés/származás helye: Ropoly-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1936/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Bizder 
Józseftől vétetett, valószínűleg ő készítette

Leírás: 3 cm magas, 4 cm széles, 22 cm hosszú, végein 
ívesre formált borotvatartó. Oldalán virágmotívumos 
faragott díszítés, fedlapján a két végében kiálló kutya 
és nyúl alakra faragott nyitószerkezet.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 73.35.170

Gyűjtés/származás helye: Zamárdi

Gyűjtés/készítés ideje: 1972/1879

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rezi József 
Zamárdi bíró tulajdona volt, a Piller Dezső-féle gyűjte-
ményből

Leírás: 4 cm magas, 4,5 cm széles, 14 cm hosszú, tégla-
test alakú, fából készült borotvatartó. Teteje elforgatva 
nyílik, a forgató gombon szívforma díszítmény, másik 
zárja hiányzik. Felülete oldalt korsós tulipános motí-
vummal karcolva díszített, fedlapján keretben felirat: 
„EMLÉK 1879 REZI JÓZSEF”, a keret két oldalán korsóból 
kinövő leveles díszítés. Valószínű, hogy az 1860-as évek-
ben Velencében szolgált magyar katona készítette. 
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 3084

Gyűjtés/származás helye: Kuntelep (Somogy m.)

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1894

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Róka 
Ferenctől vétetett

Leírás: 6,5 cm magas, 5 cm széles, 22 cm hosszú, lába-
kon álló lecsapott sarkú téglatest formájú borotvatartó. 
Fából készült, tetején és oldalán madár csőréből kinövő 
leveles-virágos karcolással. Egyik végében faragott fa-
gomb, mely körül a fedlap elfordítható. Tetején „1894”-
es évszám.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 10.795
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1937/1893
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete 
József mosdósi rajztanár gyűjteményéből vétetett
Leírás: 7 cm magas, 5,5 cm széles, 26 cm hosszú, végein 
ívesre formált, 2 cm-es keskeny, hajlított lábakon álló bo-
rotvatartó. Fából készült, oldalán és tetején domború fara-
gással, melyek hátterét apró vonalas jellegű karcolás tölti 
ki. Oldalán két oroszlán fogja közre a Kossuth-címert, ezt 
zölddel és pirossal spanyolozott tulipános minta öleli kör-
be. Az oroszlános szeme és nyelve pirossal spanyolozva. 
Túlsó oldalon hasonló minta, de címer helyett férfialak lát-
ható. Tetején faragott fagomb körül elforgatható fedlap, 
fa zárszerkezettel, ezek köré tekergő kígyó van komponál-
va. Középen „SZ I” monogram és „1893”-as évszám.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 55.49.1 

Gyűjtés/származás helye: Felsősegesd

Gyűjtés/készítés ideje: 1955/1955.04.

Készítő/ajándékozó neve: Tóth Mihály fafaragó készí-
tette, tőle vétetett

Leírás: 4,5 cm magas, 5,5 cm széles, 29 cm hosszú, 
lecsapott, kerekített sarokélű téglatest formájú borot-
vatartó. Fából készült, oldalát és tetejét domború fara-
gású virágmotívumok díszítik. Egyik végében faragott 
fa gomb, nyolclábú szitakötőre alakítva, mely körül a 
fedlap elforgatható, a másikon szív formájú zárszerke-
zet. Tetejére gyík van faragva. Aljába belevésve: „T M 
1955 IV”.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: BOROTVATARTÓ • RRM 6748
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1936/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhász készí-
tette, tőle vétetett
Leírás: 5 cm magas, 4 cm széles, 29 cm hosszú, lakkozott 
fa borotvatartó. Oldalain kék, zöld, fekete, piros spanyo-
lozott virágmotívumok. Tetején középen faragott gomb 
zárszerkezet spanyolozva, egyik végében szintén fél-
gömbre formált gomb. Fedlapja két darabból áll, közé-
pen diagonálban vágott, felszínükön karcolt minta: egyi-
ken szűrt viselő juhász, másikon bárányok és egy kutya, 
bottal a szájában. A borotvatartó egyik végén szögletes 
domború faragott dísz, másikon egy vízszintesen kialakí-
tott kampós kör (díszítmény függhetett rajta).  

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Részlet az RRM 4429 leltári számú borotvatartóról  >
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Bódis Sándor portréja, 1930-as évek, 
Kadarkút,  RRM NF 5770
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A BAJUSZ 

„Annak híre sincs, hogy a pásztor bajuszpödrőt boltban, pa-
tikában vagy bábosnál vegyen! Megkészíti azt is ő maga. 
Bárány-faggyut, kis viaszkot, szagos ménta levelét, min-
denféle szagos virágot, tavaszszal ragadós nyárfabimbót 
összefőz. A viasz fogja, a faggyú meg gyöngíti a bajuszt s a 
bajuszkenőcsnek igen finom szaga is van.”1

 Bármily meglepően is hangozzék a mai kor olvasójának, a tükrös – vagy más néven 
tükörfa – a férfiember zsebében, szűrök ujjában, pásztorok tarisznyájában lapult. A 19. 
században olyannyira elképzelhetetlen volt a férfi bajusz nélkül, hogy 1839-ben John 
Paget angol utazó a következőket írta: „Európában nincs más ország, ahol a bajusz ilyen 
tiszteletnek örvendene, mint Magyarország. A papságot leszámítva a mesterembertől az 
inasig, a tanártól a diákig, a leggazdagabb földesúrtól a legszegényebb földművesig, min-
denki hatalmas lelkesedéssel hódol a felsőajak szőrzetápolásának. Mi magunk is e szokás 
rabjává kényszerültünk. S annak érzékeltetésére, hogy mily erősen összefonódott a férfi-
asság és a bajuszviselet, hadd osszam meg azon emlékemet, miszerint amikor egy kislány 
megtudta, hogy Angliában bajuszt bizony nem nagyon hordanak, akkor döbbenetében így 
kiáltott föl: hát miért kell ott a bácsiknak lányosan kinézni!”2

 A híres polihisztor, Herman Ottó természettudományos érdeklődéssel fordult a ba-
jusz felé és 1906-ban megjelent tanulmányában annak 26 típusát különböztette meg, 
hozzátéve, hogy csak a legjellegzetesebb típusokat igyekezett megállapítani.3

 A tükrösök lapos, két darabból álló fado-
bozkák. Belsejükben két mélyedést alakí-
tottak ki, egyet a tükörnek, melyet – ha más 
nem volt – viasszal rögzítettek, illetve egyet a 
bajuszpedrő kencének. A szögletes kialakí-
tású darabokat egymáson elcsúsztatva, míg 
a kerek darabokat csavarással vagy zsanéros 
megoldással lehetett kinyitni. Tükörfa gyakran 
készült kecskerágó vagy jávorfa csomómen-
tes darabjából,4 felületét karcolással, spanyo-
lozással vagy domború faragással díszítettek. 
 A bajusz pedrésére szolgáló kenőcsöt a 
pásztorok általában maguk készítették vi-
aszból, faggyúból, illatos és ragadós növények-
ből, mint például a fekete nyár (Populus nigra), 
melynek tavaszi rügypikkelyei csirizesek.
 S ha már kitértünk a bajuszpedrő ösz-
szetételére, vizsgáljuk meg egy kicsit magát 
a tükröt is. Szent Pál a Szeretethimnuszban 
még azt írja, hogy most még csak „tükör által, 

1 Malonyay 1911:149
2 Paget 1985:
3 Herman 1906
4 Madarassy 1932:7

Kaposvár környéki férfi arcképe a 20. század 
elejéről. RRM NF 2451



A
 B

A
JU

SZ
 •

 T
Ü

K
R

Ö
SÖ

K

216

homályosan látunk”.5 Ez ma már nehezen értelmezhető hasonlat, azonban az ókorban 
még fényesre csiszolt fémdarabokat használtak tükörnek, ezek felülete pedig hamar oxi-
dálódott, így valóban homályos képet adtak. A tükör működésének fizikai alapja, hogy 
a jó fényvisszaverőképességű felület egyenetlenségei kisebbek a visszavert fény hul-
lámhosszánál, vagyis nem szórja, hanem visszaveri a beérkező fénysugarat. A források 
alapján a 12. századra datálják azt a felfedezést, hogy ha a csiszolt fémlap elé üveget he-
lyeznek, az egyrészt gátolja az oxidációt, másrészt megoldja az átlátszóság problémáját 
is.6 A következő évszázadokban folyamatosan fejlesztették az előállítás technológiáját:  
a csiszolt üveglap hátuljára ónlemezt tettek, erre pedig higanyt hordtak fel. Így ké-
szült a higanyfoncsor, amit később ezüsttel vagy alumíniummal váltottak fel. A 19. szá-
zad elején egy német vegyész, Justus von Leibig nevéhez fűződött az ezüstnitrát-oldattal 
való tükörkészítés felfedezése, mely lényegesen leegyszerűsítette a folyamatot. S bár ma 
már nem homályosak a tükreink, mégis egyre kevésbé látunk „színről színre”.

5 1 Kor 13:12
6 Kovács – Mester 2002:101

Fekete nyár 
(Populus nigra)

Kecskerágó 
(Euonymus europaeus)
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Megnevezés: BAJUSZPEDRŐ TARTÓ • RRM 59.33.1

Gyűjtés/származás helye: Marcali / Felnémet (Heves 
megye)

Gyűjtés/készítés ideje: 1959/1880-1900

Készítő/ajándékozó neve: ismeretlen, Bekk János 
marcali kerékgyártótól vétetett

Leírás: 6,5 cm átmérőjű, kör alakú, két darabból álló, 
nyárfából készült bajuszpedrő tartó. Belsejében egyik 
felében tükörnek való mélyedés, másik felében a ba-
juszpedrőnek készült mélyedés. Külső oldalai virágmo-
tívummal domborúan faragottak.

Gyűjtő/leltározó neve: Takáts Gyula

Megnevezés: TÜKÖRTARTÓ („tükörfa”, „tükrös”)  
• RRM 72.46.1

Gyűjtés/származás helye: Darány

Gyűjtés/készítés ideje: 1972/19. század közepén ké-
szülhetett pásztorfaragvány

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Talján 
Andrástól vétetett

Leírás: 13 cm átmérőjű kör alakú, keményfából készült, 
piros-zöld-fekete spanyolozott tükrös. A kifordítható 
tükröt három darab réz veret/zsanér mozgatja. Ezen az 
oldalán két osztatú virágmotívumos minta. Hátoldalán 
körbe komponált két madár és virágos-leveles motívu-
mok díszítik. Darányban találta T. András tanuló M. M. 
egykor jómódú paraszt házának padlásán. A ház 1870-
ben épült, de a tükörfa ennél régebbi lehet. 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 73.19.53.1-2

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1973/19. sz. vége - 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Pásztorfaragvány lehet, készítője ismeretlen. A mosdósi Fekete József  
gyűjteményből származik

Leírás: 12,5 cm magas dugóval, 18 cm széles. Szilfából készült, domború faragással díszített, hornyolt meg-
oldással egymásba csúsztatható, lakkozott tükrös. Egyik oldalán Kossuth-címer, madár, tölgyfaleveles, tuli-
pános minta. Másik oldalán mókus és virágmotívum. Hiányzik a tükör belőle.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 73.19.57.1-2
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1973/valószínűleg 19. sz. közepe
Készítő/ajándékozó neve: Pásztorfaragvány lehet, készítője ismeretlen. A mosdósi Fekete József gyűjte-
ményből származik
Leírás: 12 cm átmérőjű, kör alaprajzú, hársfából készült, piros és zöld spanyolozással díszített tükrös. Két 
darabja egymáson elcsúsztatható, belül mindkét oldalon mélyedés. Kívül mindkét oldalon négyzetbe kom-
ponált virágmotívum, melynek oldalain leveles minta tölti ki a kör területét. Hiányzik a tükör belőle.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 90.6.2.1-2

Gyűjtés/származás helye: Kaposújlak

Gyűjtés/készítés ideje: 1990/1948

Készítő/ajándékozó neve: Szabó Ferenc juhász  
faragványa, Szabó Ferencnétől vétetett

Leírás: 8,8 cm magas, 5,3 cm széles. Keményfából fa-
ragott téglalap alakú tükrös, egyik fele sérült, hiányos. 
Rajta domborúfaragással és festéssel készült rózsa és 
felirat: „SZF 1948”. Hátoldalán juhász egy kutyával és 
tíz juhhal. Belsejében mélyedés, a két darab egymáson 
elcsúsztatható.
Gyűjtő/leltározó neve: Gáll Éva

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 1416

Gyűjtés/származás helye: Somogyvár

Gyűjtés/készítés ideje: 1925/19. század vége - 20. szá-
zad eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Göndöcs 
Ferenc ajándéka (Balázs Vendel 1888-ra datált hasonló 
alkotása a Néprajzi Múzeumban NM 16497 ltsz. alatt 
található)

Leírás: 13 cm magas, 9 cm széles. Spanyolozott tükrös, 
két oldala egymásba csúsztatható. Egyik oldalán ebé-
delő juhász (elveszett), másik oldalán a felirat alapján: 
„Savanyó József elfogása”. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: TÜKÖRFA • RRM 3090

Gyűjtés/származás helye: Kuntelep, Somogy megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/1905

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Simon 
Józseftől vétetett

Leírás: 11 cm magas, 7 cm széles. Domború faragás-
sal készült, egymáson elcsúsztatható két darabból áll. 
Egyik külső oldalán virágos-leveles motívumokban fel-
irat: „SIMON JÓZSEF”, másik oldalon szarvasbika, alat-
ta felirat: „EMLEKUL”. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 4349

Gyűjtés/származás helye: Darány

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/19. század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Agyag 
István ajándéka

Leírás: 10 cm magas, 6 cm széles. Mindkét oldalán kar-
colt virágmotívumokkal, egymáson elcsúsztatható két 
darabból álló tükrös. 

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 5077

Gyűjtés/származás helye: Kopaszhegy-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1929/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Ifj.Kapoli Antaltól vétetett

Leírás: 7,5 cm átmérőjű kör alakú, két egymáson el-
csúsztatható darabból álló tükrös. Domború faragás-
sal díszített, egyik oldalán három rózsa, másikon pipá-
zó pásztor.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



TÜ
K

R
Ö

SÖ
K

221

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 5080

Gyűjtés/származás helye: Kopaszhegy-puszta

Gyűjtés/készítés ideje: 1929/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Ifj. Kapoli Antaltól vétetett

Leírás: 8,5 cm széles, 6,6 cm magas, oldalt domború 
téglalap alakú, két egymáson elcsúsztatható darabból 
álló tükrös. Domború faragással díszített, egyik oldalán 
ötös rózsakompozíció, másikon egy nagyobb és egy ki-
sebb férfialak asztal mellett.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 7134

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: ismeretlen, valószínűleg 19. 
század vége

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka,  Rippl-Rónai 
Ödön ajándéka

Leírás: 8,3 cm széles, 6 cm magas, téglalap alakú, két, 
egymáson elcsúsztatható darabból álló tükrös. Mindkét 
oldalán piros spanyolozott motívumokkal, egyiken 
tölgyfa két oldalt futó leveles (rozmaringos) sor között, 
másikon korsós virágmotívum.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 7137

Gyűjtés/származás helye: ismeretlen

Gyűjtés/készítés ideje: 1930/ismeretlen

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Rippl-
Rónai Ödön ajándéka

Leírás: 9,5 cm széles, 7,3 cm magas, téglalap alakú, 
két, egymáson elcsúsztatható darabból álló tükrös. 
Kétséges, hogy pásztorfaragvány-e vagy műkedvelő 
alkotása. Mindkét oldalán intarziás virágmotívum, 
egyik fele világos alapon sötét berakással, másik ol-
dalán sötét alapon sötét levelekkel, világosabb virág-
fejekkel.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc



Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 9243
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1938 február/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhász készítette, tőle vétetett
Leírás: 10 cm széles, 7 cm magas, téglalap alakú, két, egymáson elcsúsztatható darabból álló tükrös. Mindkét 
oldalán spanyolozott motívumokkal, egyik oldalon vörös alapon korsós tulipános virágkompozíció geomet-
rikus mintázatú keretben, másik oldalon kék alapon lila rózsák és két, egymással szembeforduló leveles  
virágmotívum.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 10.078

Gyűjtés/származás helye: Mosdós

Gyűjtés/készítés ideje: 1936/19. század vége - 20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete István tanár gyűjtötte, tőle vétetett

Leírás: 12,5 cm széles, 8,5 cm magas, téglalap alakú, két, egymáson elcsúsztatható darabból álló tükrös. 
Mindkét oldalán fekete aprókockás keretbe komponált, spanyolozott motívumokkal. Pásztorfaragvány.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 10.083
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936 szeptember/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Fekete István tanár gyűjtötte, tőle vétetett
Leírás: 10 cm széles, 7 cm magas, téglalap alakú, két, egymáson elcsúsztatható darabból álló tükrös. Mindkét 
oldalán karcolt mintával, egyiken négy alak: két huszár és két katona. Másik oldalán két táncoló pár, a férfi és 
nő alakok szembefordulnak egymással. Pásztorfaragvány.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 10.086
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1936 szeptember/19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Fekete István tanár gyűjtötte, tőle vétetett
Leírás: 11,5 cm széles, 7,5 cm magas, téglalap alakú, két, egymáson elcsúsztatható darabból álló tükrös, 
egyik fele elveszett. Külső oldalán spanyolozott mintával, mely egy mulató párt és egy zenészt ábrázol. 
Belső felében tükör. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 10.772
Gyűjtés/származás helye: Mosdós
Gyűjtés/készítés ideje: 1937. december 10./19. század vége
Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, átadója ismeretlen
Leírás: 11,5 cm átmérőjű, kör alakú, tükrös. Egyik oldalán 
spanyolozott mintával, körbefutó levélmotívumos keretben 
középen madár, melynek csőréből virágmotívumok indulnak 
ki. Másik oldala sérült, eredeti kartonja alapján ismert, hogy 
vörös-kék-zöld csillag volt rajta négyszögbe komponálva, me-
lyet levélmotívumok vettek körbe négy oldalról. Belső felében 
ceruzával írva, alig olvashatóan: „Nagy Sándor juhász”.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 10.816
Gyűjtés/származás helye: Belezna
Gyűjtés/készítés ideje: 1937. december 10./1888
Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, Rada 
Józseftől vétetett
Leírás: 15,5 cm széles, 9,8 cm magas, téglalap 
alakú, két, egymáson elcsúsztatható darabból álló 
tükrös, egyik fele elveszett. Külső oldalán karcolt 
mintával. Egyik oldalán betyár mulat kedvesével, 
másik oldalán virágmotívumok között szarvas és 
vaddisznó (?), rajta évszám: 1888.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 11.765

Gyűjtés/származás helye: Balatonberény

Gyűjtés/készítés ideje: 1943. június/20. század 
eleje

Készítő/ajándékozó neve: egy balatonberényi 
kanásztól vétetett

Leírás: 7 cm széles, 10 cm magas, téglalap alakú, 
könyv alakúra faragott, két, egymáson elcsúsztat-
ható darabból álló tükrös. Egyik oldalán templom 
kifaragva, másikon két angyal fogja közre a címert. 
Színezett.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: TÜKRÖS • RRM 11.823
Gyűjtés/származás helye: Felsősegesd
Gyűjtés/készítés ideje: 1944. január 13./20. század 
eleje
Készítő/ajándékozó neve: Tóth Mihály juhásztól 
vétetett, ő készíthette
Leírás: 7 cm átmérőjű, kerek alakú tükrös. Külső ol-
dalai karcolozással díszítettek. Egyik felén táncoló 
pár. Másik fele elveszett, leírókartonja szerint körbe 
komponált virágmotívum volt rajta.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Csóri György felsőbogát-pusztai kanász, 
oldalán óralánccal, 20. század eleje. 
RRM NF 3634



AZ IDŐ

Egyszer egy harmadik világban szolgált misszionárius mesélte, hogy a bennszülöttek meny-
nyire idegennek tartották a nyugati világból érkezők időszemléletét. „Nekünk nincs óránk, 
nekünk időnk van.” – mondták. Talán így lehettek ezzel a pásztorok is. A falusi társada-
lomban az órák és percek pontos beosztása helyett az időszemléletet a természet és a 
gazdálkodás ritmusa határozta meg. A napszakokat az égitestek mozgása alapján osztot-
ták fel, ezek a térbeli tájékozódásban szintén fontos szerepet játszottak. A Vénuszt hívták 
Vacsoracsillagnak, Esthajnalcsillagnak és Pásztorserkentőnek is. Az idő hosszát leginkább 
munkafolyamatokkal mérték. De bizonyos hangokból is tájékozódhattak: a legrégebbi és 
legelterjedtebb a déli, illetve a reggeli és esti harangszó. A vasúthálózat kiépülésével és 
az autóbuszok megjelenésével a menetrend szerint közlekedő járatok zaja, a vonatfütty, 
gyárak dudája, vagy épp az iskolai csengő is meglehetősen pontos időt jelölt.1

 A hét napjainak felosztása a vasárnapi, ünnepi és a hétköznap kettősségén túl to-
vább finomult a dologtiltó napokkal is. Bizonyos munkákat nem volt szabad végezni a 
hét meghatározott napjain, ezek a tilalmak hiedelmekkel kapcsolódtak össze. Például a 
kedd asszonyai megbüntethették azt, aki kedden mosott vagy font. Számos ünnepnap 
dologtiltó nap is volt, így a pihenést szolgálták és ekkor a munka helyett a társadalmi 
kapcsolatok ápolására helyeződött a hangsúly. 
 A hagyományos paraszti időszemléletben 
a jeles napok osztották fel az évet, melyek 
kapcsolódtak a napfordulókhoz, az évszakok 
váltakozásához és a keresztény egyházi ün-
nepekhez; számos hiedelem, rítus és gazdál-
kodási gyakorlat kötődött hozzájuk.
 A pásztoroknak azonban nem nagyon volt 
szabadnapja, mert az állatoknak enni, inni kel-
lett minden nap. Egyedül a karácsony éjféli 
mise volt az, amelyen mindnyájan igyekeztek 
részt venni. Sok helyen ezt a pásztorok misé-
jének is hívták, mert ők dudáltak a liturgia so-
rán. Mesterségük címere nélkül persze ide se 
mentek el: díszesen faragott ünnepi botjukat 
vitték magukkal. A gonoszűzés is az ő felada-
tuk volt, karácsony éjjelén és az év utolsó nap-
ján ostorral csattogtatva és minden lehetséges 
módon zajt keltve próbálták elijeszteni az ártó 
hatalmakat a faluból. A másik jeles pásztorün-
nep Vendel napján, október 20-án volt szo-
kásban. Szent Vendelt a pásztorok védőszent-
jének tartották, mert a legenda szerint a királyi 
származású férfi Rómába ment zarándokol-
ni és később pásztorként kereste kenyerét.2  
A pásztorok Vendelre nem a templomban, ha-

1 Szabó László 1990. Népi természetismeret. In. Magyar néprajz VII. Akadémiai Kiadó, Bp.,728-733.o.
2 Manga János 1981. Szent Vendel napja. In. Ortutay Gyula (főszerk.) Magyar néprajzi lexikon IV. Akadémiai Kiadó, 

Bp., 671.o.

Részlet az RRM 80.66.1 leltári számú 
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nem sokszor inkább a kocsmában emlékeztek nagy mulatozás közepette, ahol nem csak 
védőszentjüket, de saját mesterségüket és közösségüket is megünnepelték. 
 Az esztendő beosztásában további fontos dátum volt számukra április 24-e, Szent 
György napja. Általában ekkor fogadták fel őket, ettől a naptól fogva már ki lehetett hajta-
ni a jószágot legelni. Szeptember 29-e volt a hivatalos behajtás napja, ekkor számoltak el 
a kezükre adott jószággal. Szeptembertől áprilisig tartott a sertések téli hizlalása, ebben az 
időszakban makkoltatták  az erdőn a fókát3. 
 A hét napjai közül kedd és péntek volt piacnap, amikor behajtották az eladó állatokat 
Kaposvárra. Mivel a disznó lassabban megy, mint az ember, hajnali kettőkör keltek útra, 
hogy reggel hét órára megtegyenek egy körülbelül 18 km-es távolságot. Az idő és távol-
ság tekintetében érdekes adat, hogy a lopott jószágot egy ügyes kanász a Drávától négy 
nap alatt terelte fel a Balatonig.4

 Az órák használata csak a 20. század fordulóján kezdett vidéken elterjedni, a falvak-
ban és mezővárosokban az éjjeliőr és a bakter kiáltotta ki az időt.5 
 A fémből készült óraláncok mintájára a faragópásztorok csontból és szaruból készí-
tettek láncot. Egy vagy több sorosak is lehettek, gyakran makk, csizma vagy lakat alakú, 
lelógó díszekkel. Ezeket leginkább őzagancsból formálták, mert ez főzés nélkül is puha, jól 
faragható anyag. A lapos elemeket csontból vagy szaruból készítették. A kifőzött marha-
szarvat satuban kilapították és amíg meleg volt, felszabdalták szalagokra, ilyenkor úgy vág-
ható, mint a szappan. Ezekből metszették ki a kívánt formákat. Az összekötő karikák mindig 
szaruból készültek: a kivágott darabokat forró vízzel puhították, átvágták, összeillesztették, 
majd visszakeményedett. Ez a munkafolyamat bizony nem kímélte a körmöket!

3 Más néven falka. Somogyban így nevezték a pásztorra bízott sertésállományt. Takáts 1986:17.
4 Takáts 1986:39
5 Morvay Judit 1978. Az idő. In. Jávor K. – Küllős I. – Tátrai Zs. (szerk.) Kis Magyar néprajz a rádióban. RTV-Minerva, 

Bp. 208-209.
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Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 65.78.1
Gyűjtés/származás helye: Pusztasörnye, Somogysárd
Gyűjtés/készítés ideje: 1963/1946-48
Készítő/ajándékozó neve: Horváth János faragópásztor készítette, tőle vétetett
Leírás: 32,5 cm hosszú, ökörlapockából, kosszarvból és marhaszarvból „7 csillagos bizsókkal” faragott 3 lánc-
sor, melyeket középen hatszögletű csillagforma lap fog össze, végein trapéz alakú hullámos szélű, perforált 
díszítésű elemekkel. Az áttört díszítésű lánc lemezkéi karikákkal kapcsolódnak. Az alsó sorról két virág, egy 
kosfej és két makk alakú függő lóg le. 
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 65.79.1

Gyűjtés/származás helye: Pusztasörnye, Somogysárd

Gyűjtés/készítés ideje: 1963/1956

Készítő/ajándékozó neve: Horváth János faragópásztor készítette, tőle vétetett

Leírás: 16,2 cm hosszú óralánc, felső része marhaszarvból készült, akasztólánc, rajta hatszögletű áttört lap 
és három függőlegesen lógó lapított láncszem, melyek egy vízszintes téglalaphoz vannak csatolva. Erről 
három kis kulcs lóg le, ezek marhalábszárból készültek, de kettő elveszett.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 65.139.1
Gyűjtés/származás helye: Nagyatád
Gyűjtés/készítés ideje: 1963/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, a Latinka Sándor Fiúkollégium Honismereti Szakkörén 
Horváth Miklós nagyatádi tanuló gyűjtötte
Leírás: 22 cm hosszú, csontból faragott óralánc. Két sor, lábszárcsont alakú lapított szemekből álló, karikák-
kal kapcsolt elemet két darab hat lyukkal ellátott összekötő és szélein öt lyukú összekötő fog közre. Ebből a 
négy nagyobb összekötő elemből két-két kulcsot és makkot formázó dísz lóg le.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 66.209.1
Gyűjtés/származás helye: Somodor
Gyűjtés/készítés ideje: 1966/1966
Készítő/ajándékozó neve: Fehér Lajos készítette, tőle vétetett
Leírás: 36 cm hosszú, csontból faragott óralánc. Közepét három sorban öt-öt áttört lapocska adja, ezek 
karikákkal vannak kapcsolva. Az alsó soron balta, kulcs és lakat formájú fityegők lógnak. Végein kör alakú 
elem, ezekről háromszög alakú lapocska lóg, melyeken három-három makk lóg. Fehér Lajos a népművészet 
mestere, marha lábszárcsontból fogfúróval készítette ezt a láncot. A faragáshoz még bojtár korában kapott 
kedvet, az 1960-as években a Háziipari Szövetkezetnek dolgozott rendszeresen folyósított alkotói díjért.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 66.209.2
Gyűjtés/származás helye: Somodor
Gyűjtés/készítés ideje: 1966/1966
Készítő/ajándékozó neve: Fehér Lajos készítette, tőle vétetett
Leírás: 13 cm hosszú, marha lábszárcsontból fogfúróval készített óralánc. Középen kör alakú áttört elem, 
egyik oldalán kulcs, másikon makk lóg, harmadikon háromszögletű elem kapcsolódik, melyről három makk 
függ le. Fehér Lajos a népművészet mestere, marha lábszárcsontból fogfúróval készítette ezt a láncot.  
A faragáshoz még bojtár korában kapott kedvet, az 1960-as években a Háziipari Szövetkezetnek dolgozott 
rendszeresen folyósított alkotói díjért.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 69.9.4

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1969/1968

Készítő/ajándékozó neve: Id. Szabó István volt kanász készítette, tőle vétetett

Leírás: 36 cm hosszú, három soros óralánc, közepén kettő hatlyukú kapcsoló elemmel, ezek virággal díszít-
ve. Két végén négylyukú elem, ezeken szintén virág. Kifőzött és faragott szaru, karikákkal kapcsolva.

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit
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Megnevezés: SZARU KARKÖTŐ • RRM 69.81.1

Gyűjtés/származás helye: Lábod

Gyűjtés/készítés ideje: 1969/1962

Készítő/ajándékozó neve: Id. Szabó István volt kanász készítette, tőle vétetett

Leírás: 11 cm hosszú, óraláncok mintájára bizsókkal faragott karkötő. Három soros, közepén kettő hatlyukú 
kapcsoló elemmel. 

Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Megnevezés: ÓRALÁNC • 80.66.1
Gyűjtés/származás helye: Somogyszob
Gyűjtés/készítés ideje: 1980/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Legidősebb Beck István birkapásztor készítette valószínűleg, Beck István aján-
déka
Leírás: 39 cm hosszú, három soros óralánc, karikákkal kapcsolva. A három sor láncot végein négyszögle-
tes áttört elem fogja össze, majd egy kör alakú és egy háromszöges elem következik, melyről három makk 
lóg le. Készítője legidősebb Beck István, aki Baráti-pusztán, Somogyszobon és Mihályfán is pásztorkodott.  
Az óralánc családon belül öröklődött.
Gyűjtő/leltározó neve: Knézy Judit

Ó
R

A
LÁ

N
C

O
K

232



Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 528

Gyűjtés/származás helye: Zamárdi

Gyűjtés/készítés ideje: 1924/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Tihanyi István ajándéka

Leírás: 44 cm hosszú, csontból és szaruból készült óralánc.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 869

Gyűjtés/származás helye: Somogy  megye

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztorfaragás, Zsebi Józseftől vétetett

Leírás: 32 cm hosszú, csontból és szaruból készült óralánc.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 2245

Gyűjtés/származás helye: Szőkedencs

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: egy pásztortól vétetett, neve ismeretlen

Leírás: 31 cm hosszú, csontból és szaruból készült három soros óralánc, csizma, makk és háromszöges  
díszekkel. 
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: ÓRALÁNC • 2334

Gyűjtés/származás helye: Öreglak

Gyűjtés/készítés ideje: 1926/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Gróf Jankovich-B. Endréné ajándéka 

Leírás: 38 cm hosszú, csontból és szaruból készült óralánc két darabban, piros, zöld és sötétkék spanyolo-
zással.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc/Dr. Fekete Gyula
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Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 2793

Gyűjtés/származás helye: Nagydobsza

Gyűjtés/készítés ideje: 1927/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: pásztormunka, készítője és átadója ismeretlen

Leírás: 35 cm hosszú, szaruból készült, díszítés nélküli, láncszemet formázó elemekből álló óralánc.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 6761

Gyűjtés/származás helye: Marcali

Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Cserép János volt gulyás készítette, tőle vétetett

Leírás: 38,5 cm hosszú, csontból készített két soros óralánc, szemei lószőrrel kapcsolódnak, patron alakú 
elem lóg le egyik végéről.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 6762

Gyűjtés/származás helye: Marcali

Gyűjtés/készítés ideje: 1932/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: Cserép János volt gulyás készítette, tőle vétetett

Leírás: 38,5 cm hosszú, csontból készített két soros óralánc, szemei karikákkal kapcsolódnak, patron alakú 
elem lóg le róla.

Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc

Megnevezés: ÓRALÁNC • 8771

Gyűjtés/származás helye: Taszár

Gyűjtés/készítés ideje: 1934/20. század eleje

Készítő/ajándékozó neve: készítője ismeretlen, Gróf Jankovich-B. Endréné ajándéka 

Leírás: 17 cm hosszú, kétsoros, középen és végein két-két darab összekötő elemmel.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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Megnevezés: ÓRALÁNC • RRM 9700
Gyűjtés/származás helye: Kopárpuszta
Gyűjtés/készítés ideje: 1935/20. század eleje
Készítő/ajándékozó neve: Kálmán István juhász készítette, tőle vétetett
Leírás: 35 cm hosszú, szaruból készült óralánc. Középső háromszög alakú eleméből kétoldalt 3–3 sor lánc 
indul ki, alul három szem makk díszíti.
Gyűjtő/leltározó neve: Gönczi Ferenc
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