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A Fitykom 

A  XIX.  század  pásztorainak  élete  tele  volt  romantikával,  
fantáziájuk szabadon  szárnyalhatott  egészen  az első  világháború  
kitöréséig.  A  "Felső-Tisza-vidéken"  nagyon  sok  pásztor  
müvészkedett.  Kéznél  volt  az  anyag  is:  a  fa,  a  bőr,  a  csont  és  
mindenekfölö t t  a  szaru.  A  környezet  csaknem  tel jesen  
meghatározta  a pásztorok  életformáját, amit  legjobban  Lengyel  
János rövid életrajzából ismerhetünk  meg.  

Az alábbi  informciókat Gencsi Béla volt kárpátaljai református 
püspök  hozta  a tudomásomra,  aki a keresztapám volt. О maga  is  
kutatta  Volosin  János  történetét,  és  amikor  1970-ben  felkeresett  
nagykaposi lakásomon, részletesen ismertette velem kutatásainak 
eredményét.  Jómagam  Lengyel  Jánossal  személyesen  tudtam  
beszélni,  aki  "így vót" kifejezéssel nyugtázta mindazt, amit  addig 
kiderítettem róla.  

Lengyel  János  ragasztott  neve  volt  a  Fitykom.  1880-ban  
született  Ptruksa  községben,  1966-ban  halt  meg  Nagykaposon.  
Kisgazda  családból  származott,  ahol  a gazdaság elég nagy volt  a  
család  eltartásához.  A  kisbirtok  azonban  fogyni  kezdett,  és  
fokozatosan a korcsmáros kezére került. István fia későbbi  állítása  
szerint apja kezesként váltót  írt alá és ez vitte el azt a kis vagyont. 
Tény, hogy János már nagyon fiatalon a perbenyiki  gróf Majláth 
birtokán dolgozott. A diószegi tiszttartó az ügyes kezű, jó észjárású 
fiatalembert  külön  szolgálatokkal  is  megbízta.  О  azonban  
megszökött  a birtokról  és hazament  falujába. Marhapásztor  lett,  
később  a  kinn  háló  marhára  vigyázott.  Itt  kezdett  nagy  
szorgalommal  faragni  előbb  fából,  majd  szaruból.  A  környék  
faragópásztoraival  minden  bizonnyal  találkozhatott,  és  ismerte  
Volosin  Jánost  is,  a híres pásztorművészt.  A faragásnál  azonban  
jobban vonzotta a halászat és az orvvadászat. A sors kegyetlensége, 
hogy  a család utolsó anyagi bázisa, a kis családi ház is porrá  égett  
1897-ben,  így kénytelenek voltak beköltözni nagynénjükhöz, aki 
befogadta őket. János azonnal munkába állt  Kaposkelecsenyben,  
ahol  a falu kondása  lett. A kelecsenyi határ a maga  tagoltságával,  
vízjárta területeivel, az Unggal, kanálisaival, vízmosásaival  nagy  



hatást gyakorolt rá. Valamikor az Ung folyó deltája lehetett e vidék, 
ahol  a mélyedések,  árkok, holtágai  árvíz idején megteltek  vízzel.  
A  mai  napig  sem  dőlt  meg  ez  a  feltételezés:  több  árkot  ma  is  
Ungocskának  neveznek,  Ungocska  (Ungtorok)  a  Latorca  folyó  
Karácsonyka  gödre,  valamint  a  Bitric  gödre  közötti  befolyás  is.  
Ma már  a Latorcának  ez  a része  is holtág  lett  a  folyószabályozás  
következtében. 

Nos,  ebben  a  környezetben  —  a  vidrák,  nyulak,  őzek,  
vaddisznók,  foglyok,  fácánok  és  mindenféle  vízimadarak  
birodalmában,  eldorádójában —  érett János férfivá. A  szélhordta  
homokdombok,  a  kiterjedt  legelők,  a  tölgyfaerdők  határában  
pásztorkodott,  halászgatott  és vadorzott  Lengyel  János.  (A  XIX.  
század végén még innen szállították a híres tölgyfát Bajára és más 
részekre, melyből a dunai dereglyéket ácsolták.) Abban a határban, 
mely  maga  is  három  község  határából  tevődött  össze  (Mocsár,  
Nyárás, Kelecseny), a falutól az Ördögvárig terjedt ki a birodalma. 
Itt, a szélhordta homokdombokon  érezte magát  igazán otthon  . Itt 
vájt magának pihenőt, itt rejtegette holmicskáit, pisztolyait, késeit, 
és ahogy tartják, itt öntötte, hamisította a magyar királyi  váltópénzt  
is. A legenda szerint a kelecsenyi korcsmában mulatott  barátaival,  
s  elfogyott  a  pénzük.  "Adj,  zsidó,  még  egy  litert,  csinál  még  a  
Jancsi  pízt!"  —  e  szavakkal  fordult  a  kocsmároshoz,  aki  fel  is  
szolgált még egy liter bort. Egyik irigye azonban jelentette a dolgot 
a  csendőröknek,  s mire  a  bort  elfogyasztották,  azok  már  meg  is  
jelentek,  és Jánost  lefogták. A kaposi  úton azonban megszökött  a  
csendőröktől,  sikeresen  eljutott  az  Ördögvárig,  magához  vette  
motyóit,  fegyvereit  és  a  szürti  erdőn  át  egérutat  nyert.  Sikerült  
eljutnia  Sóhátra,  ahol  betyárságra  adta  a  fejét. Amikor  azonban  
közeledett  a  hideg,  visszasomfordált  édesanyjához  Ptruksára.  
Megkérte  anyját:  adja  tudtára  a  csendőröknek,  hogy  megadja  
magát.  Megüzente  a helyet,  de azt  is,  hogy  a "mírges  csendőr  ne  
gyüjön, mert akkor nem adi meg magát".  A megbeszélt  időben  és  
helyen találkozott  a csendőrökkel, megadta magát és megindultak 
Kapós  felé.  A már  régebbről  ismert  csendőrt  megkérdezte:  "Hé,  
jól megmotoztatok  ti engem?" "Biztosan" —jöt t  a válasz.  Ekkor  
Jani  kihúzta  a guba  ujjából  a  forgópisztolyát  és  a benne  lévő  hat  



golyót kilőtte a levegőbe. Aztán átadta a pisztolyt a csendőröknek 
és bevonult az áristomba. A hatheti betyárkodásért és a rábizonyult 
pénzhamisításért pár hónapra bezárták a kassai börtönbe. A történet 
valós,  de  a pénzhamisítás  mikéntje nem.  Olyan  technikával  még  
az iparosok sem rendelkeztek  akkor, hogy, mint emlegették,  ütött  
egyet a botjával, mire annak végéből kigurult a pénz. Igaz viszont,  
hogy  hamisított  papírpénzt.  A  dobóruszkai jegyzőségről,  ahova  
bejáratos  volt,  szerzett  finom papírt,  egy  kölcsönkért  papírpénzt  
(1000  Kcs)  olyan  ügyesen  átrajzolt,  hogy  azt  Ungváron  egy  
rövidlátó kereskedő el is fogadta tőle. Nem jutott azonban messzire, 
mert  a  sarkon  a  kereskedő  hozzátartozói  lefülelték  és  átadták  a  
rendőrségnek,  ahol  a motozáskor  még egy példányt találtak  nála.  
A  pénzt  a  mezőn  dolgozta  ki.  Tühegyü  pálcikákkal  rajzolt,  
bogyókból,  növényekből  nyerte  hozzá  a színeket.  A rendőrség  a  
pénzt elküldte Körmöcbányára annak muzeális megőrzése  végett.  
Legendái  elem az is, hogy tehetséges rajzolóként meghívták  egy  
pénzverdébe  dolgozni.  A kassai  börtönben  viszont  kézhez  kapta  
Körmöcbánya ajándékát: egy  1000 db cigarettát tartalmazó dobozt. 

A kassai börtön után újra Ptruksa az otthona. Ismét  beszerezte  
a  felszerelést  és  tovább  folytatta  az  orvvadászatot.  Megint  
rajtakapták,  fegyverét  elkobozták,  és  jöhetett  az  áristom.  A  
szolgabíró, aki már jól ismerte, megengedte neki, hogy részt vegyen 
a nagykaposi református templom renoválásában. János ez idő alatt 
kifaragta  a  templom  makettjét.  Összeköttetései  révén  a  bíró  
kieszközölte, hogy Budapesten felvételizhessen  a képzőművészeti 
főiskolára. A kijelölt modellt ugyan lemintázta, de a szakbizottság 
nem  tartotta  arra  érdemesnek,  hogy  a  továbbtanulást  biztosítsa  
számára.  Pásztorkodott  hát  tovább,  és  a faragást  is nagy  kedvvel  
folytatta.  Készített  sópotrokot,  vadászkürtöt,  ivószarut,  fából  
képrámákat,  vőfélybotokat,  acélt  -  kovás  tüzcsiholáshoz  -  és  
gyönyörű  pohárosbotokat.  A kiszemelt  fiatal hajtásokat bicskája 
hegyével  megszurkálta,  s  az  azon  keletkezett  görcsöket  
rézszögekkel  kiverte .  Font  ostorokat ,  készítet t  pi tykés  
pásztortáskákat. Volt azonban valami, ami sohasem hagyta nyugton. 
Propellert  szerelt  a biciklijére, szárnyakat  és mozgatható  farkat, s 
mindenáron  a levegőbe szeretett volna emelkedni.  Az emberek  a  



szó  szoros  értelemben  ütődöttnek  tartották,  de  ő  nem  törődött  
ezzel.  A kísérletezést csak akkor hagyta abba, amikor  szárnyaival  
olyan  szerencsétlenül  landolt  a csűr tetejéről, hogy  bordáit  törte.  
Ezek  után  örökre  abbahagyta  a repülési  kísérleteit.  További  útja,  
mint általában a szegénynek, Amerikába vezetett. Gyári munkáját 
sérülés miatt adta fel, majd egy földije befogadta személyi őrzőjének, 
testőrének.  Az  újvilágban  az  örökmozgóval  foglalkozott,  éjjel-
nappal dolgozott rajta. Amikor ezt is megunta, hazajött a holtágak, 
tocsogók,  vadvizek,  legelők,  erdők  birodalmába.  Pásztorkodott  
tovább.  Lassan  az  idő  is  eljárt  fölötte,  gyerekei  felnőttek,  és  ő  
fokozatosan  a  halászathoz  menekült.  Esténként  kis  házában  
emberek  gyülekeztek,  akiknek  saját  maga  szerezte  meséit  
mondogatta. Néhányat  fiának, Istvánnak és e sorok szerzőjének  is  
elmondott,  néhányat  pedig  Géczy  Lajos  néprajzos  tanár  úr  is  
lejegyzett.  Meséit  és amerikai  útját le is írta, mert  Lengyel  János  
írástudó ember volt, aki gyöngybetükkel vetette papírra gondolatait.  
Szlovák néprajzosok látogatták meg  1963-ban és füzeteit elvitték 
azzal, hogy majd  sok  pénzt  küldenek  érte.  Az  amerikai  útleírása  
megvan unokájánál, Rimár Györgynénél  Nagykaposon.  

E tanulmány szerzője  1963-ban személyesen ismerkedett  meg 
Lengyel  Jánossal.  A  látogatónak  szívesen  megmutatta  a  
szarufaragás  rejtelmeit.  Több  mintáját  is  lerajzolta  körömnyi  
ceruzacsonkkal,  és néhány kész tárgyat  is eladott  a szerzőnek.  86  
évesen  még  tevékeny  ember  volt.  Meséit  nagyon  ízesen  tudta  
előadni, ami külön vonzerő volt a hallgatótábor számára.  Szívesen  
tűzdelte meg azokat magaszerezte rigmusokkal,  dallamokkal:  

Bojtár  legény  az  én  nevem,  
Legelőn  van  az  én  helyem;  
Bort  ide  az  asztalfőre  —  
Hadd  mulassak  a  kedvemre.  

Mesélt  a hajdani betyárvilágról.  Ismerte  az Ung vidékének  és  
a  Bodrogköznek  ezen  a részen  tevékenykedő  betyárjait:  Rávágy  
Miskát, Virág Gyurit, Kompir Józsit. Ismerte Csepregi  Ferit is, de 
már csak mint öreg  koldust.  



Lengyel  János  békés  ember  volt,  de  azért  odafigyelt  az  
eseményekre.  Fiatal  korában  főként  parasztfiúk  és  pásztorok  
verekedtek.  Valamikor  a  katolikusok  és  a  reformátusok  is  
összecsaptak.  A környék legnagyobb verekedői kelecsenyiek  —  
Csizsmár János és Éles Mihály pásztorgulyás —  voltak.  

Ilyen volt tehát a világ az Ungvidéken  a XIX. század végén és  
a századfordulón. A Latorca kanyargós hurkai elvarázsolttá  tették  
a  vidéket.  Azt  is mondogatták,  hogy Ptruksa  a világ  vége; ha  ide  
bemegy  a koldus,  nem mehet  tovább,  vissza  kell  fordulnia.  Még  
két ilyen falu van a környéken: Kérész, melyet az Ung és a Latorca 
folyók zárnak  el a továbbjutás elől; Bésben viszont  a Latorca és a 
Labore,  illetve  a Csabán patak  von határt  a továbbutazó  elé.  

Mivel  él  a  pásztorember?  

"A Dunántúl és a Felvidék pásztorai már hosszú évtizedek óta  
nyugodtan haladhatnak állataik után, kezükben a faragó bizsókkal 
és  a  díszítendő  tárggyal.  A  vidék  csendes,  a  kutyáknak  csak  
tereléssel  kell  foglalkozni. Az emberek sem őriznek, inkább  csak  
terelnek." /Domanovszky György. Magyar pásztorművészet.  Bp.,  
Officina,  1944,  6.  oldal./  

Hozzá  kell  tennem,  hogy  az  Ungvidék  falvai  nagyon  sűrűn  
követik  egymást,  különösen  a  Nagykapos  és  Ungvár  közötti  
vonalon, ahol  a falvak közti távolság  1-2 km. Hasonló a helyzet a 
Nagykapos—  Dobóruszka—Szűrte  vonalon  is.  Nem  nagy  a  
távolság  a  falvak  között  a  Bés—Vaján—Mokcsakerész-
Mogyorós—Bajánháza— Lakárt—Pinkóc—Ungvár vonalon sem, 
pedig ezeket a községeket csak egy ungi kaviccsal javított  megyei  
út kötötte össze. Ez a körülmény alakította ki az itteni  pásztorkodás 
formáit.  Amíg  a  fejőstehenek,  kondák,  lovak  naponta  jártak  a  
legelőre — a fejősteheneket délre már hazahajtották, hogy azokat  
gazdasszonyaik  megfejhessék  —,  addig  a  növendékmarha,  
csikójószág,  esetenként  a nem  igázott  lovak,  ökrök  küllegelőkre  
kerültek. 

Az  igásokat  a gazda szükség szerint vitte haza. A  legnagyobb  
küllegelők Szűrte, Szelmenc, Ptruksa, Mátyóc, Nagykapos, Csicser, 



Bés,  Ráska,  Abara,  Bajánháza, Pálóc,  Mogyorós,  Mokcsakerész  
határában  voltak.  Nagy  kiterjedésű  volt  a  kaposkelecsenyi  és  a  
Csicser  község  határában  elterülő  újfalusi  legelő.  Ezeken  a  
legelőkön tavasszal és nyár elején kiváló volt a termelés, de a nagy 
szárazságok miatt júliustól a jószág valósággal éhezett. A pásztorok 
ilyenkor  ráengedték  a marhát  a sarjúra  és kezdődött  a  pásztor—  
gazda ellentétek sorozata. A gazdák még sarjút akartak begyűjteni, 
a  pásztorok  meg sajnálták  a koplaló jószágot,  hogy  éheznek.  Az  
id. Babincsák János költötte dalocskát eltanulták a gazdák,  Csicser  
falujában még ma is  ismerik.  

Pisze  Csatlós  káromkodik,  
A kaszálót  legázolik.  
Ne  káromkodj  pisze  Csatlós,  
Mert  ez minden  esztendőn  így  vót  
Mán... 
Megnyugodott  az  ökörcsorda  —  
Merre,  merre  jár  
Mán... 
Majd  nyomára  jövök  én  mán,  
Csak  a hordás  szűnjön  mán.  
Ma  van  Mindenszentek  napja  
A  vin  Babincsák  ma  hajt  haza  
Mán... 

líj. Babincsák Jánosné született Szidor Erzsébet e dalt énekelte 
a tanulmány szerzőjének. Sajnos a szerző nem zeneértő ember,  és 
így a dallamot nem tudta mellé jegyezni. 

A kinn  háló pásztoroknak  is volt  lehetősége  művészkedni.  A  
Latorca  nagy  kanyarjai bezárták  a gulyát  s  azt  csak  egy  oldalról  
kellett megvigyázni. Egyébként  is alkalmaztak  bojtárokat,  voltak 
kutyáik  és  a  főzés  sem  vett  el  annyit,  hogy  ne  lett  volna  idő  a  
fafaragásra. A kinn háló pásztorok kunyhói nagy méretűek  voltak:  
favázas,  nyerges  alakú,  szalmával  vagy  sással  fedett,  hideg  és  
forróság ellen jól  szigetelt  lakóhelyek,  melyekben  3-6  embernek  
is  volt hely. A kunyhóhoz közel álltak a karámok, ticsokból ácsolva, 



vagy  kökény  töviséből  kialakítva.  Erre  a célra  igyekeztek  olyan  
helyet  kiválasztani,  ahol  nem  állt  meg  az  esővíz,  és  a  marha  
lehetőleg száraz helyen tudott éjszakánként  lenni.  

Az  itt élő pásztorok  nem foglalkoztak  a zenével.  Inkább  csak  
dúdolgattak  és nótákat,  rímeket  alkottak.  Ismerték  a furulyát, de 
nagyon kevesen tudtak rajta játszani. Kiemelkedő zenei tudása volt 
Bikky Ferenc nagykaposi juhásznak, aki tárogatón játszott.  Inkább 
csak a műdalok tolmácsolójaként járt különböző  rendezvényekre.  
Segédmunkákból  élt,  nem juhászkodott,  később  kézbesítő  lett  a  
járási  tanácsnál.  

A  pásztorok  ismerték  a  nádi  sípot,  a  rögtönzött  kéregsípot,  
melyeket  koratavasszal  készítettek  a  gyerekeknek.  Szerették  
viszont  a szépen hangzó kongókat,  csengőket.  A kongókat  falusi  
kovácsok készítették, agyagban melegítették és rézzel  kapcsolták  
össze.  A  kongókat  a  vezérmarhára  erősítették,  hogy  állandóan  
érzékelhessék,  merre jár  a  csorda.  

Zenei kultúrában az itteni pásztorok meg sem közelítették  más  
tájak, akár a szlovák vidékek pásztorait sem. Szarukürtjeiken csak 
szimpla  dallamokat  fújtak, esetleg  nyekeregtetéssel  igyekeztek  
minél jobban  felhívni a gazdák  figyelmét. Későbbi  rézkürtjeiken  
pedig a monarchiából rájuk ragadt takarodókat, sorakozót,  esetleg  
más  katonai  parancsokat  tudtak  leutánozni.  Ostoraikkal  viszont  
művészien  bántak.  Ritmusokat,  ütemeket  tudtak  kicsördíteni.  A  
különböző  pattintási  módok  színezték  a  hangzást.  Előre,  földre,  
hátra, tekerve való csördítések  voltak  ezek.  

Ide sorolhatnám  még azt  a tényt, hogy kutyáik —  csakis  puli  
fajtájúak votlak —  irányítása füttyel történt. A 6 éves gyerek  már  
kiválóan  tudott  fütyülni  úgy,  hogy  négy  ujját  a  szájába  dugva  
hihetetlen  erejű  hangot  tudott  produkálni.  Mind  a  két  kezéről  a  
mutató  és  a  középső  ujj  került  a  szájba.  A  füttyök  variálásával  
egész  parancsrendszert  dolgoztak  ki  a  kutyák  számára.  Minden  
pásztor  egységes  jelet  adott  a  kutyájának  a  munkára  vagy  a  
pihenésre.  A gyakorlottabbak  a mutatóujjukat meggörbítve  tették  
szájukba és szintén erős füttyjelet tudtak  adni.  



Pásztordinasztiák a XIX-XX. században 

Kiss  Petre  János  számadó  pásztor  a  ptruksai  részen.  A  
Babincsák  család  Csicser  községben,  a  Molnárcs ikok  
Dobóruszkán képviselték a pásztorokat. Szorgalmáról nagyon híres 
volt  a  kérészi  Balogh  Sándor.  Az  új falusi  legelőn  évtizedekig  
szolgált  kinn  háló  pásztorként  Vass  István,  akit  fiai  követtek  a  
szolgálatban.  Kaposkelecsenyiek  voltak  a  Csizsmár  és  Éles  
családok.  Nagykaposon  egész  dinasztiák  váltották  egymást  a  
különböző legelőkön. A Hiszem, Hami családok tagjai, Lecó Gyula 
a  kaposkelecsenyi  erdőn  pásztorok  és erdőkerülők  voltak.  Híres  
volt még  a Balog  és  a Kaszonyi  család,  ez utóbbiból  került  ki  az  
utolsó úrbéres pásztor,  aki  megtalálta  helyét  a szövetkezetben  is.  
Előbb mint pásztor, majd mint zootechnikus a rendszeres folyatást 
biztosította  a  tehenészetben,  igen  nagy  szaktudással.  Vajkóson  
pásztorkodott  a  Mató  és  a  Kusnyír  család.  Kitűnő  ostorokat  
készítettek  Mátyócon  Lukácsék  és  itt  dolgozott  a Rapács  család  
is. Művészkedő pásztorok voltak Ptruksán a Lengyel fivérek: János 
és Miklós. Nagyszelmencen  Dancsék  és  a Bernáthok  ténykedtek  
nemcsak  a  falujukban,  hanem  a  környező  településeken  is.  
Ungmogyoróson  Kicsó  András  őrizte  a  falu gulyáját.  Szürtében  
(Bélyteleken) Volosin János elhíresült faragó, művészkedő pásztor 
terelte  a  teheneket,  később  kondási  teendőket  látott  el,  s  ekkor  
érte  el  tetőfokát  a  művészete.  Palágykomorócon  Mata  Mihály  
szolgált,  aki  feltételezhetően  tanítómestere  volt  az  összes  
pásztormüvésznek  ezen  a  vidéken,  beleértve  Volosin  Jánost  is.  
Juhász  János  és  Gulyás  János  Kisgejőc  és  Csap  határát járta,  a  
faragásban  a  Volosin-Mata  alapmintákat  használták  fel.  A  
sárospataki gyűjtő professzor, Deák Géza ajándékai alapján Eszeny 
környékére  képzel jük  Bodó  Andrást .  A  professzor  
Palágykomorócról  származott,  és  Csap  körzetében  gyűjtött  
anyagot. 

A juhászok  közül  három  dinasztia  uralta  a  vidéket,  mind  a  
három  Mokcsakerészből  származott.  Legismertebb  volt  a  Barna  
család. Viszoka község határában  vásároltak  80 hektáros birtokot 
a Csehszlovák  Köztársaság  földosztó bizottságának  tagjától,  aki  



azt maradék birtok címén magának tartotta meg, és gazdálkodott  is  
rajta a második világháború végéig. A nagy szárazság miatt  1947-
ben  kevés  volt  a takarmány,  ezért  1948  tavaszán  az  öreg  Barna  
k ibére l te  Mokcsakerészben  Bosnyák  Gyula  csűrét,  és  
tulajdonosaiktól  az  újfalusi  legelőt.  Mintegy  200  darabos  
juhállományával  már február 20-án leköltözött  a faluba. A legelő  
északnyugati  oldalán egy kb. két négyzetméteres  deszkapalánkot  
állított fel szélfogónak. Bosnyáktól kapott egy kötél szalmát, azt a 
deszka  elé  terítette.  Négy  asztali  viaszos  vászon  abroszból  
összevarrt  takaróval  fedte be  a szalmát.  Ez  alá helyezte  tárgyait,  
ez alatt volt a takarója, s a havas időkben így aludta át az éjszakákat. 
Barna  János  ekkor  94 éves  volt.  Minden  reggel  megmosakodott  
az Udacs kanális vizében, melyen léket vágott, és azt minden reggel 
megújította. Nemcsak  a gyerekeknek,  de a környék  lakosainak  is  
óriási  csodálatát  vívta  ki  a  felfedezés, hogy  1948  tavaszán  még  
akadnak  ilyen pásztorok. János bácsi  1854-ben született és  1948-
ban  még  új  feleséget  vett  maga  mellé,  amikor  juhaival  ősszel  
visszaköltözött Viszokára. Pásztoroknál szokás volt az ilyen lépés, 
hogy  legyen, aki gondoskodjon az élelemről  és a  tisztaságról.  

A  másik  juhászcsalád  a  Kovács-testvéreket  adta  a  juhászat  
szolgálatába.  Ok  a szocialista  mezőgazdaságban  is megtalálták  a  
helyüket, de tartottak bizonyos számú juhot a saját tulajdonukban 
is. A Majoros család gazdálkodó családdá alakult. A kései  utódok  
közül ketten  is a juhászatot választották. Egy elszlovákosodott  ág  
Pálócról került vissza Deregnyőbe, aztán újra visszament falujába. 
A  mokcsakerésziek  közül  Ferenc  a  helyi  téeszben  folytatta  a  
szakmát,  s  amikor  a juhokat  a  téesz  eladta  a  homonnai  járásba,  
Ferenc  együtt  ment  a  nyájával.  Felesége  is juhász  családból  
származott.  Nyugdíjba vonulása  után  is tartott  saját állományt.  A  
Majoros család férfi tagjai mind tudtak nyírni, és sokáig uralták a 
szakmát az  Ungvidéken.  

Mindenki  tisztelte  Dudás  János  pálóci  pásztort,  a  pásztorok  
mágusát.  Maga  is  megpróbálkozott  szarudíszítéssel,  de  csak  
Volosint  tudta  némileg  utánozni.  Sokkal  jobban  értett  a  
gyógyflivekhez,  mestere  volt  a gyógyításnak,  de  a  rontásnak  is.  
Növényi  kivonatokkal  gyógyított,  s ha valaki  bosszút  akart  állni  



másokon,  hozzá  fordult.  Tanácsaival,  főként  saját  készítésű  
szereivel  vagy  lediktált  receptjeivel  (amit  a  megrendelő  otthon  
készített  el)  biztosan  tönkretette  a  kárvallott  tehenét.  A  nedűk  
felitatása után  a tehén véres tejet adott  vagy elvesztette  a tejet. 

Dudás kitűnően beszélt magyarul  is, szlovákul is. Idős korában 
járni  csak  két  mankó  segítségéve  volt  képes.  Maga  a  szerző  is  
igénybe vette  a tudását  két  alkalommal.  Érdekes még, ahogyan  a  
csengőket  és  kongókat  összeválogatta:  csordája  zenével  járta  a  
legelőt. Tudását, minden tapasztalatát sajnos magával vitte a sírba. 
Talán a Pálócon élő András nevű unokája valamit elleshetett  tőle.  

Pásztoreszközök  az  Ungvidéken  

"A pásztorművészetet  szakembereink  kétféleképp határozzák 
meg. Egyesek szerint e csoportba azok a művészi kivitelű  tárgyak  
tartoznak,  melyeket  a pásztorok  maguk vagy mások  használatára  
készítenek."  /Domanovszky  György.  Magyar  pásztorművészet.  
Bp., Officina,  1944./  

Ezzel  a  meghatározással  egyet  kell  érteni,  bár  kiegészítésül  
megjegyzendő,  hogy  nincs  különbség  az  eladásra  szánt,  és  az  
elajándékozásra készített  dolgok  között.  A készítők  mindenkor  a  
tökéletességre  törekedtek,  már  amennyire  az  tehetségük  révén  
lehetséges  volt.  Saját  használati  tárgyaik  esetében  általában  
egyszerű megoldásra törekedtek. Remekbe szabott volt az ostor, a 
fából és szaruból faragott ivópohár, a tarisznya. A szaruból  készült  
tárgyak  külön  kategóriába  sorolandók.  Tulajdonképpen  ezek  
rejteznek  a  "Felső-tisza-vidéki  pásztorművészet"  fogalomkör  
mögött ,  melynek  rangos  helye  van  a  kárpát -medencei  
pásztormüvészetben.  A tárgyak  díszítése  a XIX. század  második  
felében  és  a  századfordulón  terjedt  el  ezen  a vidéken.  Meg  kell  
azonban  jegyezni,  hogy  téves  volna  feltételezni,  miszerint  egy-
egy rátermett ember sok tárgyat készített életében.  Bármennyire  is  
könnyű volt a legeltetés a vidéken,  a pásztor felelős volt a rábízott 
jószágért, és elsődlegesen arra összpontosította figyelmét. Az itteni  
pásztorok  az  ostort  kedvelték  a  legjobban,  s ha  szükség  volt  rá,  
pénzt  is  áldoztak  érte.  Aki  saját  maga  készítette,  hetekig  is  



elbíbelődött  vele. A szépen díszített  és kézhez álló ostor rangot  is  
jelentett. A szarutülköt inkább a kondások használták jelzőkürtként. 
Az  első  világháború  után  elterjedt  a  rézkürt,  mely  fokozatosan  
kiszorította  a szarut  a  használatból.  

A  b o t  
Ez az egyik legfontosabb pásztoreszköz.  A csikós, a kondás, a 

marhapásztor lényegében egyforma botot használt. A "hajintó bot" 
volt  a legfontosabb.  Ez egy bunkóban  végződő  hajlított bot  volt,  
melyet "bunkósbot" vagy "bünkősbot" néven illettek. Volt, aki az 
egyenesebbet  szerette,  mert  arra  támaszkodni  is  tudott.  A  
fiatalabbak  azonban  a  hajlítotthoz  ragaszkodtak,  mert  azzal  jól  
lehetett "hajíntani", dobni, jól  lehetett  vele  vadászni.  

A leghíresebb hajító Mató János volt, aki nagyon  fiatalon, 24 
évesen  meghalt  tébécében.  A  mintegy  két  méter  magas,  nyurga  
termetű vajkóci legény tölgyfanövésből készített botját akár  száz  
méterre  is képes  volt  eldobni.  Ősszel,  a hajdani Ung-meder  Ortó  
torkolatánál,  az  ún.  Zúgóban  rendszeresen  lesett  vadkacsára.  A  
vadkacsák  felröppenésének  pillanatában  dobta  közéjük  a  botot.  
Nem  volt  nap,  hogy  ne  hozott  volna  haza  vadkacsát.  A  kutyája  
mind  a botot, mind  a vadkacsát  kihozta  a szárazra.  

A  botot  tölgyfából,  fiatal  szilfanövésből,  galagonyából,  
veresgyürüből,  fűzfából,  akáchajtásból  készítették.  Ritkábban  
mésszel,  a  legtöbb  esetben  ganajlével  színezték.  A  hídlás  alatt  
hetekig  pácolták  és  az  ammóniáktól  a  bot  sárgás-vöröses  színt  
kapott. Az  ammónia  szaga  évekig  érződött  a boton  és  a  kezükön 
is, de ezzel kevésbé törődtek, "kiírt a kezük közt".  Természetesen  
biztosra  eltalálták  vele  az  engedetlen  jószágot.  Külön  nem  
díszítették, alakja azonban kézhezálló, impozáns kivitelű volt (lásd. 
a 2. számú  mellékletet).  

Nagyon  híres  a  2/3  sz.  rajzon  látható  bot,  amit  a  szlovák  
közbiztonsági  szervek  1946-ban mint "corpus de licti"-t Pozsonyba 
küldtek  egy  fellebbviteli  tárgyalásra.  A  bot  gazdája,  egy  gazda-
pásztor vita során úgy megütötte vele Homyák Mihály gazdát, hogy 
annak  betört  a koponyacsontja és sokáig kórházi ápolásra  szorult.  
Kaszonyi  János  pásztor  büntetésének  letöltése  után  a  botot  



visszakapta,  megőrizte  és  1983-ban  e  tanulmány  szerzőjének  
ajándékozta. 

Az  ünnepi  bot  a  mi  vidékünkön  a poháros  botnak  felel  meg,  
melyet esetenként  ki  is díszítettek.  A fogás fölött egy pohár  alakú  
rész  szolgáltatta  az  elnevezést.  A  leghíresebb  botokat  Lengyel  
János  készítette,  de nagyon  szép  és  ízléses  volt  Babincsák  János  
csonttal  és sárgarézzel díszített botja is (lásd. a 2/4. számú  képet).  

A juhászok kampót használtak, melynek fejét kovácsok  öntötték  
sárgarézből  vagy  bronzból.  A  nyelet  viszont  maguk  alakították  
somfából  vagy  veresgyürüből.  Volt,  aki  a  fiatal  hajtásokat  
megszurkálta késével, és amikor a fa bottá nőtt, a szúrások  helyén  
dudorok  képződtek.  A  kidolgozáskor  ezekbe  sárgaréz  drótot  
szegecseltek, melyek a használatban állandóan fényesek maradtak 
és szépen csillogtak. Kampóival  a juhokat  fogták meg a  lábuknál,  
hogy patáikat kitisztíthassák, kezelhessék büdössántaság ellen.  A 
gyógyszert rühzsírtartóban tartották (lásd. a 23. oldalon lévő képet). 

A pásztorok készítettek görbebotokat, sétabotokat eladásra  is.  
A Latorca-menti erdők ontották a botkészítéshez a faanyagot (lásd. 
a 2/6.,7.  sz. képeket). Támaszkodó botokat  a kerülők  készítettek.  
Ezek  az  emberek  a  falut  szolgálták,  védték  a határt,  a  termést  a  
dézsmálok  ellen.  Legszebb  példányát  Csalfa  József  mezőőr  
birtokolta  a  vidéken,  aki  Vajkóc községben  volt  kerülő  (lásd.  a  
2.,5. sz. képeket). Akad rózsafabot is csonttal kombinálva, de más 
botokat  is kombináltak  (intarziaszerüen)  szaruval.  

A  bottal  főként  a  fiatalok  foglalkoztak  előszeretettel.  Rövid,  
40-50 cm-es kúpban végződő botjaikra cinmintákat öntöttek, tehát 
nehezéket,  s  aztán  a  verekedéseknél  kegyetlen  eszközként  
használták  azokat az úgynevezett  "cinesekef'.  

A  k a n á s z b a l t a  
Ez az eszköz nem volt  díszítve.  Kézbeálló  rövid  nyele volt,  a 

tarisznyában, vagy az övbe dugva hordták. A készítésnél  ügyeltek  
arra, hogy szöget is lehessen vele kiemelni  a fából. Kiváló mestere 
volt Várady Károly Kaposkelecsenyből,  aki echós szekerével  már  
koratavasszal  elindult a falvakba dolgozni. Nevezetes volt  Ferenc  
József-szakái Iáról, s a bal fülében csüngő aranypénz fülbevalójáról. 



Edzett  baltát,  acélozott  és  készített  új  kézifúrókat.  Ezeket  ülő  
helyzetben,  a  térdén  reszelte,  csiszolta  ki,  s  azok  kiválóan  
működtek. Öntött fokosokat is a parasztlegények  megrendelésére.  
Amikor vendég,  főleg egyházi  híresség érkezett  a faluba, akkor a  
legények lovasbandériumot alkottak, és fokosaikkal felszerelkezve 
fogadták a vendéget. 

A z  o s t o r  
A pásztor terelőszerszáma  az ostor.  A szó eredete az ősi  ugor  

szókincsre  vezethető  vissza.  Az  itteni  pásztorok  a  rövidnyelü  
változatot  használták,  mellyel  lóhátról  is tudtak  terelni.  Karikás  
ostornak  hívják  a beleépített  réz-  vagy  vaskarikák,  forgókarikák  
miatt  (lásd.  a 3. számú  mellékletet).  

A csördítő  rész  
Fonáskor  először  belet  készítenek.  Ez lehet  kenderből  fonva,  

melynek  alakját  felveszi  az  ostor.  Lehet  szíjból  kiformált  bél,  
szíjhulladékból font bél, de lehet e nélkül is ostort fonni, ha a fonat 
bőre nagyon  vastag.  

Anyagát  régi  csizmaszárakból,  cipőkből  szedték.  A  legtöbb  
esetben a pásztor által kidolgozott borjúbőr volt az alapanyag.  Az  
Ungvidék  leghíresebb  ostorkészítője  a  dobóruszkai  Molnárcsik  
József volt, aki  a lenyúzott  bőrt kocsonyás oltottmésszel  kezelte.  
A  szőrfelületet  kente  be  mésszel.  A  bőrt  aztán  összehajtogatva  
egy-két hétig hűvös helyen raktározta. A mész alatt a szőr lepállott, 
a  hulladékot  fakéssel  eltávolította,  és  a bőrt  többszöri  mosással,  
öblögetéssel  tisztára  mosta.  Kiterítette  egy  deszkafelültre,  majd  
1:1  arányban  vegyített  timsó  és  konyhasó  keverékkel  vastagon  
besózta. Megpermetezte vízzel és újra összehajtogatta. Nagyjából 
két  hétig  szárította,  s ez  alatt  a bőr cserződött.  A  fölösleges  só  a  
felületen  kikristályozódott.  Aztán  a  bőrt  gyűrte,  dörzsölte,  a  só  
lehullott,  de  a  beivódott  mennyiség  elegendő  volt  a  cserzéshez.  
Aztán napokig dörzsölte, csavarta, taposta, tekerte, ismét dörzsölte, 
mindaddig,  míg  engedelmessé  nem  tette.  Ebből  hasította  ki  a  
fonáshoz szükséges  alakot.  Nem  vágott  szalagot  a  fonáshoz.  A  
fonást  az  ostor  vékony  végénél  kezdte,  megformálta  a  csapót,  



folytatta  a négyágú  fonással, majd a szalagokat  tovább  hasította,  
s  így  lett  belőle  nyolc  ág.  Fontos  volt  a  szalag  méretének  a  
megsaccolása,  beleértve  a bél  vastagságát  is,  hogy  kialakuljon  a  
kígyó alakú forma. 

A kiképzett  bőrökből  3 darabot egymásra helyezett,a  negyediket  
elvékonyította varráshoz, s azzal a három ágat átvarrta. Folytatta a négy 
ág fonásával, majd azokat kettéhasítva nyolc ágat kapott, és ezzel fejezte 
be  az ostor  fonását.  A vastag  végén  a  szálakat  összevarrta,  azonban  
előzőleg a bél és a szálak beiktatásával bekombinálta a vasból (esetleg 
rézből) készült karikát, melyhez aztán hozzákapcsolta az ostor további 
összetevőit. Az általa készített ostorok az idők folyamán kiszáradtak a 
tökéletlen  bőrkidolgozás  miatt.  Öccse,  Molnárcsik  János  1985-ben,  
86  éves  korában  e  sorok  írójának  eladta  a  saját  ostorát,  melyet  
remekműnek  kell  tekintenünk.  Ennek  nyele  bőrrel  van  díszítve,  s  a  
technikát a mai napig nem tudta a szerző megfejteni, felderíteni (lásd. 
a  10. számú  mellékletet).  

Szép  ostorokat  készítettek  Mátyócon,  Nagykaposon,  
Nagyszelmencen, Ptruksán, Mokcsakerészben, de nagyon egyszerű volt 
a készítés módja az abarai körzetben. (Lásd. az 5. számú mellékletet.)  

Az ostor nyélhez  való  erősítése  
Az  Ungvidéken  nagyon  sok  megoldás  létezett.  A  pásztorok  

versenyeztek  azért,  hogy  a  legjobb,  legérdekesebb,  legszebb  
megoldásokkal  legyen elkészítve ostoruk. A nyélhez való erősítés 
fontos volt, mert ezen keresztül  volt biztosítva  az erő átvitele. Az 
átvitelt  a  legtöbb esetben bőrképletekkel  oldották  meg.  

csapó  a  4-es  fonáshoz  a  8-as  fonáshoz  

csapó 3  szál  átfűzve  a  
negyedikkel 

a  4  ág  fonása  átmenet  a  nyolc  ághoz  



1. Nyakalt  nyél  
A bőrt  a nyakalt  részen  körülvették,  és az összeérésnél  szíjjal  

átkötötték.  Ehhez  a szíjhoz erősítették  a további  részeket  (4.  sz.,  
l .sz.). 

2. Kifúrt  nyél  
Főként  Abara  környékén  volt  elterjedve.  A  nyelet  a  végén  

átfúrták, ebbe szíjat erősítettek, s ehhez kötötték a további  részeket  
(4. sz. melléklet,  3. sz.  kép).  

3.  Csapókötéses  nyél  
Megoldás,  mely  a  cséphadarókötéssel  azonos.  Főként  

Nagykaposon  volt elterjedve Puskás Jánosnál (4. sz. melléklet,  3.  
sz.  kép).  

4. Szíjfüles  nyél  
A  fanyélre szegecselt  szíj fület képezett.  Ebbe  kapcsolták  az  

összekötő  szíjat.  Ezt  csak  akkor  lehetett  használni,  ha  a  nyelet  
szépen  díszítették  fülekkel  vagy  szoknyácskákkal.  A  legjobb  és  
legelterjedtebb módszer  (4. sz. melléklet, 4. sz.  ábra)  

5. Az  előzőtől  abban  tér  el,  hogy  két füle  szegecselt,  azokon  
lyukakat  képeztek,  ezekbe  fűzték  a  szíjat,  mely  biztosította  a  
kontaktust  az ostor többi részével  (4. sz. melléklet,  5. sz.  kép).  

6. Mongol  megoldás  
A  nyél  végére  van  szegecselve  a  fület  képező  bőr.  Sokszor  

nem  szegecseléssel,  hanem  bőrkötéssel  történik  a rögzítés  (lásd.  
4. sz. melléklet,  6. sz.  kép).  

7. A  nyélhez  úgy  kapcsolják  az  ostort,  hogy  a bőrfülecskébe 
már a szegecselés előtt elhelyezik a fémből készült forgókarikákat. 
Ezzel biztosítják az ostor szabad forgását (lásd. 4. sz. melléklet,  7.  
sz.  kép).  

8.  Facsavaros  megoldás  
A legtöbb esetben szükség volt a kovácsmester segítségére.  A 

kiválasztott  facsavar  fejét  levágta,  helyébe  megfelelő  méretű  
drótból  a kovács  karikát  hiccelt,  s  facsavaros  véget  a  már  előre  
kifúrt  lyukba  csavarták.  Előzőleg  a  nyél  végét  beabroncsozták,  
hogy az meg ne repedjen, bírja a terhelést (lásd. 4. sz. melléklet,  8.  
sz.  kép).  



A nyél  díszítése  
Az ungvidéki pásztor nagyon büszke volt ostorára. Az ostornyél  

különböző variációkkal  van  kikötve.  Az ékes bőrkötés  a  legtöbb  
esetben  elárulja  az  ostor  készítőjének  kivoltát  és  nevét  is.  A  
díszkötés  a  markolat  fölött  kezdődik.  A  kötés  helyének  indítása  
attól függött, hogy a sallangok szoknyásán lefelé vagy felfelé lettek 
a nyélre erősítve. A lefelé csüngő szoknyákat  a markolattól  kellett  
indítani,  míg  a felfelé néző  szoknyák  esetében  az  indítást  a  nyél  
végén  kellett  kezdeni.  A  szoknyácskák  felhurkolása  (fülecskék,  
sallangocskák)  négy  sorban  történt  a  nyélen.  A  felfelé  feszített  
szoknyácskák  a csördítésnél nem gyűrődnek, mert  a  centrifugális  
erő  az  elrántás  pillanatában  felfelé  hat.  A  lecsüngő  szoknyák  
állandóan gyűröttek  (lásd.  5. sz. melléklet,  2. sz.  ábra).  

A  felfelé feszített  sallangok  (fíilecskék)  igényes  és  türelmes  
munka  eredménye,  különösen  akkor,  ha  azok  egymásra  öltve,  
három rétegből állnak. (Lásd. 5. sz. melléklet,  3. sz. kép.) Nagyon 
elegánsan mutat a nyél teljes beszövése finomra kidolgozott bőrből. 
Míg az alsó szoknyák  lefelé csüngnek, átlós szalagdíszítés  után  a  
szoknyákat  vagy  fülecskéket  felfelé  dolgozzák  rá  a  nyélre  a  
pásztorok.  Ez  a  megoldás  nagyon  szépen  mutat.  (Lásd.  5.  sz.  
melléklet,  1. sz. ábra.) A jelzett  mellékleten észrevehető,  hogy az  
átmenetet gyűrűs ráfonással biztosították. Ez a megoldás  egyelőre  
még nem ismert. Azt viszont tudjuk, hogy  a technikát  Molnárcsik  
József  alkalmazta,  s azt  is, hogy  két  ággal  indította  a  nyél  teljes  
beborítását.  A  szálakat  keresztbe  rakta  és  szironyozással  fűzte  
azokat egymásba. Öccse, János árulta el a szerzőnek, hogy egy tíz 
centiméter  hosszú,  két  milliméter  vastag  rézdróttal  biztosította  a  
munkát.  Az  is  érdekes,  hogy  a  fogója  ellipszis  alakúra  faragott  
fanyél  volt.  A  7.  sz.  ábrán  cséphadaró  kötés  látható,  melynek  
bőrkötése szalagokra van hasítva. Ez csupán a nyél díszéül  szolgál.  
A nyelet mindig gyümölcsfából készítették. Elteijedt volt a szilvafa, 
mely pirosra érett munka közben,  de nem  volt  ritka  a körtefanyél 
sem, mely sárga színt kapott az idők folyamán. 

Az  akasztósallang  
Funkciója abban állt, hogy megakadályozta  az ostor elejtését. 

A sallangon átdugott kézen az ostor fennakadt és a pásztor  azonnal  
vissza tudta  fogni  a nyelet  a kezébe. Az  egyik  megoldás  szerint  a  
sallangot  a  markolat  végére  erősítették,  bőrvirág  díszítéssel.  A  



felerősítést  vascsavarral  biztosították.  A nyélbe  fúrt lyuk  5-8 cm 
mély  volt,  s  hajdanában  ebbe  helyezte  el  a  pásztor  a  foszforos  
gyufát vagy a varrócérnával  ellátott  tüt.  

A  második  megoldásnál  a  felfüggesztés  a  markolat  fölött  a  
fához van  szegecselve,  melyet  bőrdíszítéssel  takartak  el.  A  bőrt  
kimetszés,  lyukak,  benyomások  vagy  pitykézés  technikájával  
díszítették. 

az  első  megoldás  

a  második  megoldás  

Az ostor nyélhez  való  kapcsolása  
A  csapós  megoldáson  kívül  a  pásztorok  minden  esetben  

használtak  rándítót.  Ezek réz-  vagy bőrképletekkel  kapcsolódtak  
a fülekhez. Az ostor rándítását a kötések vagy a rándítok hosszával  
szabályozták  a pásztorok magassága, kézhossza, ereje stb. szerint. 

nyél  kötés  rándító  ostor  

Amennyiben  az  ostor  többkarikás  volt,  a  karikákat  mindig  
bőrrel csatolták  össze,  

nyél  kötés  rándító  fémkarikák  ostor  



Nagyszelmenc—Ptruksa vonalán a rándítókhoz falusi kovácsok 
által készített  forgókarikákat  erősítettek.  

forgókarika 

Vajkóc—Mátyóc vonalán  a forgórész négyzetes  volt.  Azokat  
maga  a  pásztor  alakította  ki  vasszögekből.  A  szabadon  maradó  
végeket  néha behicceltették  a kováccsal,  de ha  az  acél  erös  volt,  
anélkül  is használták  a forgókat. 

négyszög  alakú  fogók  

A nyél fogantyúja, forgórésze is ki volt díszítve. Szépek voltak 
a  rezes  nyelek, melyeket  sárgarézzel  vertek ki, de elterjedt volt  a  
csont-  és  szaruberakásos  díszítés  is.  Az  ostorokon  mindig  jelen  
volt  az  életfa,  a  hold,  a  nap  és  a  csillagok.  Rézből  rakták  ki  a  
rozmaringot  és kedveseik  nevét  is. (Lásd.  6. és  8. sz.  ábrákat.)  

Az  Ungvidéken  négy vagy nyolc ágból  font ostorok terjedtek 
el.  Készítettek  azonban  10,  12,  16 ágban  font ostorokat  is.  Ilyen  
például  Hami  Sándor  ostora  Nagykaposon,  melynek  nyelét  is  
szépen  kidíszítették.  A  nyolc  ágban  font  ostorok  négyszögletet  
alkottak,  a több  ágban  fontak  szironyozással/tüvel  lettek  varrva.  
Az ostor  akkor  volt  kecses,  ha  a beleültetett  sugár  erős volt,  s az 
ostort  kígyó  alakúra  formálták.  Az  otromba,  durva  munkát  a  
pásztorok nem  szerették.  

A  tehenekkel  együtt  bikákat  is  kihajtottak  a  legelőre,  s  ez  
veszélyes  feladat volt. Ilyenkor  a pásztorok több kutyát  tartottak,  
általában  erős kuvaszokat  és pulikat.  A sugárt,  melyet  egyébként  
kenderből  vagy  rafiából  fontak,  ebben  a  helyzetben  erős  
drótsodronnyal  helyettesítették.  Ilyen  ostorral  az  ügyes  pásztor  
könnyebben megfékezte a bikát, azonban a legtöbb esetben kiverték 
a  szemét  is.  Ennek  ellenére  a  környéken  gyakran  jegyeztek  fel  



tragédiákat, amikor a bika megölte a pásztort. Az ostor hossza  150-
220 cm volt a tulajdonos testméreteitől  függően.  

A  XIX.  század  pásztorélete  már  a  múlté,  azonban  az  
ostorkészítés tovább dívik. A fejőgulyások továbbra  is használják 
a kifutókban. A fiatal mezőgazdászok  megtanulnak  csördíteni,  s  
általában faldíszként használják azokat. Jelenleg egy ostor  értéke  
1 q búzáéval azonos. Mostanában a bőrt a szövetkezetektől  szerzik  
be az emberek. Alkalmas ezek készítésére az úgynevezett varrószíj. 
Nagy az érdeklődés a gyűjtők részéről is, de szívesen ajándékozzák 
is azokat.  Aki  ismeri az ostorral  való csördítéseket,  suhintásokat,  
különböző  trükköket,  az  feltétlenül  ragaszkodik  ehhez  az  ősi  
szerszámhoz, mely kivitelében még esztétikailag is hat az emberre. 

A  t a r i s z n y a  
A  pásztorok  fontos  kelléke.  Különösen  a  csordások  és  a  

kanászok számára elengedhetetlen. Egyfíókosra és nagy méretűre 
készült. Ebben tartották a szalonnát, a kenyeret, a spótrokot, a kést, 
a kisbaltát stb. Alapanyaga csizmaszár, borjúbőr lehetett. A szerző 
a legszebb példányt Babincsák János pásztornál fedezte fel Csicser 
községben.  János  bácsi  1975-ben  találta  meg  tarisznyáját  a  
padlásán, melyet már igen megkárosítottak  az egerek. A tarisznyán 
a  díszítést  géppel  varratta  fel  a  nagykaposi  Grimbaum-féle  
suszterboltban. Lehajtójának sallangos oldaléleit finom bőrből font 
zsinórral  díszítette, melynek végei bojtokban végződtek. (Lásd. a 
49.  sz.  ábrát.)  Hasonló  került  elő Dobóruszkáról,  de  kidolgozása  
lényegesen  durvább.  A  tarisznya  külső  szabadfelülete  (fedője)  
mindkét esetben pitykegombokkal volt kirakva. A környéken rézből  
vagy más fémből készült csatokkal nem díszítettek, hanem boltban 
vásárolt vagy  a kovácsnál  készült vascsatokat  használtak fel.  

A  d o h á n y z á s  k e l l é k e i  
Divatos volt  az acél,  kova  és  tapló  gyújtórendszer.  Találtak  is  

megfelelő rigmust az  emberek:  

Acél,  kova,  tapló  —  
Kutyszarral  lakj  jól.  



A taplót kifőzték, aztán szétkalapálták, majd szárítás után tépést 
alakítottak  belőle.  A  kovát  a jól  megválasztott  ungi  kvarcból  
patt intot ták.  A  tüzet  fogott  taplót  közvet lenül  a  pipába  
gyömöszölték, s ettől meggyúlt a dohány, persze szipákolás  közben.  
A  tűzrakásnál  a tüzet  fogott  taplót  aljafűbe tekerték,  s  azt  addig  
lengették  a  szabad  levegőn,  míg  lángot  nem  fogott.  Cseréppipát  
használtak,  melyet  boltokban  vásároltak  és  szárát  bojttal  
ékesítették.  Az  első  világháború  után  elterjedt  a  fapipa  is.  A  
kovához való acélt kovácsok  készítették.  

A dohányzacskó  macskabőrből vagy a hím kos nemi  szervéből  
készült.  Ezen  a  vidéken  csak  néhány  pásztor  bíbelődött  vele,  s  
nem  is  voltak  szépen  kimunkáltak  a  zacskók.  A  nyers  bőr  
kidolgozásának  technikája egyezett  az ostorbőr  technikájával.  A  
kidörzsölt  bőrt  körülmetszették,  ki lyukasztgatták  és  a  lyukakba  
fűzött  bőrt  összehúzták.  Ezt  a  pipával  együtt  a  nadrágszíj  jobb  
hátsó  részére  erősítve  hordták  magukkal.  A  legszebb  bőröket  
Kusnyír Jankó készítette Vajkócon. Ő maga képtelen volt használati 
tárgyat  készíteni,  de  a  cserzett  bőrt  a  bal  zsebébe  dugta,  s  azt  a  
legeltetési  szezon idején dörzsölgette a kezével. Talán így vezette  
le az idegességét, tény viszont az, hogy az így kidörzsölt bőr nagyon 
f inom  volt  és  jól  szolgált  a  mesterkedéshez.  Többen  
megpróbálkoztak  dóznikat  is készíteni, de ezt inkább a gazdafiúk 
tették. 

A  k é s  
Állandó  használati  eszköz  volt.  Evett  vele  a  pásztor,  ezzel  

nyúzta  az  elejtett  vadakat,  biztosította  kezdetleges  faragásait.  
Nagyon primitív szerszám volt ezen a vidéken: bolti fanyeles vagy 
eltört konyhakésből köszörült, de mindig éles szerszám. A faragó 
pásztorok  kései  megfeleltek  a munkák  technikájának.  Ezek  sem  
voltak  díszítve.  A  kés  acélját  kovácsok  is  készítették,  a  nyelét  
azonban  a pásztor faragta ki. 

I v ó c s a n a k 
Azok a pásztorok, akik nem jutottak ivószaruhoz, vagy utáltak  

azokból inni, gyönyörű csanakokat készítettek. Ezek a kézhez álló 



csanakok  többnyire fűzfatőböl, nyárfából vagy más fagörcsökböl 
voltak  készítve.  Kanál vájó késekkel  (görbekés)  vájták megfelelő 
mélységűre, aztán virágmintás díszítéseket faragtak a külső részére. 
Leggyakrabban  a teknőscigányok  készítették, akik a Deregnyő és  
Kisszeret  közti  Laborchíd  melletti  erdőben  telepedtek  meg.  
Cigányul ,  sz lovákul ,  magyarul  egyaránt  jól  beszélő  
fehércigányokról  van  szó.  Jogilag  Butka  (Budkovce)  községhez  
tartoznak.  (Lásd.  a  14.,  15.,  14/a.,  16.,  17. és  18.  ábrákat.)  

A szaru  mint  alapanyag  

A  pásztorművészet  publikálását  legcélszerűbb  leírásos  
módszerrel biztosítani. Ezzel ki lehet mutatni a szerző technikáját, 
művészi  készségét,  sőt, nemzetiségi  hovatartozását  is.  A  díszítés  
jegyei  hangulati  bizonyítékként  szolgálnak  a  nemzetiségi  
művészetet  illetően.  A  szlovák  szakemberek  sokszor  bírálják  a  
magyarokat,  hogy nem emelik  ki  a szláv müveket  és sok  esetben  
nem  is  tartják  azokat  szláv  eredetüeknek.  Mint  tudjuk,  a  
szakirodalomban  szlovák  szakemberek  Volosin  Jánost  szláv  
pásztorművészként  tartják  számon,  a  magyarok  viszont  a  
magukénak  ismerik el.  

A szaru  megmunkálása és díszítése nem új keletű. Már a pogány 
szobrokon  is  látni  a bőség  szaruját, Julius  Caesar  szaruból  iszik,  de  
fennmaradt  két  darab "Csemigovsky"  szaru  is Oroszországban  a  X.  
századból.  Az  aranyozott  ezüstpléhekkel  díszített  példányokon  
állatfigurák vannak ábrázolva. Technikája vésés. A magyarok kürtöket, 
ivószarukat használtak. Az ásatások azt bizonyítják, hogy a szlovákok 
is használtak szaruból készített tárgyakat. /Dr. Ph. Markus.  Ozdobené  
rohy na Vychodnom Slovensku.  15. strana./ 

A feudalizmus korából nagyon kevés a tárgyi maradvány, de a XVIII. 
századból  már  akadnak  bizonyítékok  arra,  hogy  a  szarut  mint  
alapanyagot  tárgyak  díszítésére  is alkalmazták.  Ezeket  szép  érzékkel  
díszítették, de széles körben csak a XD(. században terjedt el. Ekkor éli 
reneszánszát  a szarufaragás, és a Felső-Tisza-vidéken  ki is alakul egy 
művészeti  irányzat, mely a "Felső-Tisza-vidéki  pásztormüvészetben"  
csúcsosodik  ki. A budapesti,  sárospataki,  kassai,  martini,  komáromi,  
rimaszombati,  eperjesi, nagymihályi  és ungvári múzeumok  is őrzik e 
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tárgyak  szépségeit,  melyek  a  mai  napig  díszére  válnak  az  említett  
pásztormüvészetnek. E tanulmány arra az anyagra támaszkodik, ami 
a kassai múzeum Sacai raktárában van elhelyezve. A hely a Forgách 
grófok  egykori  kastélya  és  hajdani  lovardája.  A  másik  nagy  
forrásanyag a sárospataki jogi kar professzorától, a palágykomoróci 
születésü Deák Gézától származik, aki gyűjteményét halála előtt a 
sárospataki  kollégium  múzeumának  ajándékozta. Maga  a  szerző  
is  sikeresen  gyűjtött  Nagykaposon  és  környékén,  ahol  a  vidék  
pásztormüvészetének  egyik  központjára  talált.  A  szakirodalom  
ismert  etnográfusok  gyűjtésein  és  szakdolgozatain  alapul,  akik  
szakszerűen  igyekeztek  feldolgozni  a  "Felső-Tisza-vidéki  
pásztorművészetet",  mely  lényegében  kis területre  korlátozódik,  
Varanótól (Vranov) Beregszászig. Lényeges mennyiségű  anyagot  
biztosított  a  nagymihályi  (Michalovce)  múzeum,  ahol  sikerült  
felfedni  a  DJ  monogrammal  jelzett  tárgyak  készítőjét,  Durkáj  
Józsefet, aki a legnagyobb szlovák szarufaragók közül  való.  

Ez  a  kis  dolgozat  az  ismert  anyagot  azok  készítői  (mesterei)  
szerint  osztályozta  és így értékelte  őket.  Az  előző  tanulmányokban  
az  anyagok  zempléni,  ungi,  esetleg  csáklyói  eredetitekként  
szerepelnek,  tehát  helyhez  kötve.  Ez  abból  ered,  hogy  Hermann  
Ottó néprajzkutató aszerint értékelte  a hozzá beérkező  tárgyakat,  
hogy melyik megyéből  hozták azokat. így történhetett  meg,  hogy 
ugyanaz a mester egyszer ungi, másszor zempléni kürtöket készített. 
Az anyagot Hermannak  a nagyúri birtokok kasznárjai, kulcsárjai, 
gazdatisztjei,  Volosin  esetében  Papp  János  ungvári  gimnáziumi  
rajztanár küldte meg értékelés és megőrzés  végett.  

A  szerző  szerint  a  mestert,  a  művészkedő  pásztort  kell  
megismernünk.  Az embert,  aki  magára  maradva  irányítja  sorsát,  
persze  művészetének  kifejezési  módját  is.  Követnünk  kell  a  
tipológia  tudományát  is.  A  művészek  kézvonása,  témaköre,  
kifejezésmódja, technikája annyira sajátságos, hogy szinte az első 
pillantásra  fel  lehet  ismerni  az  alkotót.  A jelzett  területen  a  
pásztormüvészek száma mintegy  15 főre tehető, nemzetiség szerint  
többségük  ruszin,  szlovák,  magyar,  illetve  lengyel.  Sok  még  az  
ismeretlen  művész,  akinek  felfedése  a jövő  munkája.  A  jelzett  
Felső-Tisza-vidéki  pásztorművészet központja Nagykapos volt. A 



talált értékek lelőhelyei az  1. sz. ábrán ponttal vannak jelölve.  Főbb 
pontok: Bélytelek, Szűrte, Ptruksa, Csicser, Pargó, Csáklyó, Pálóc, 
Vajkóc,  Mátyóc,  Bés,  Kisgejőc,  Nagydobrony,  Mokcsakerész,  
Abara  és  más  községek.  Persze  a  széthordott  anyag  másutt  is  
megta lá lha tó :  Dobóruszkán,  Nagyszelmencen,  
Kaposkelecsenyben,  Nagykaposon  és  másutt.  A  legrégibb  kürt  
1859-ből származik, Forgács István ajándéka a Puky-gyűjtemény 
részére. Jelenleg  a kassai múzeum tulajdona.  

A szarut  mint  alapanyagot  ma  is felhasználja a kézműipar.  A  
szlovák  népművészeti  egyesület  (Ústredie  l'udovej  umeleckej  
vyroby)  a  tárgyaknak  zsűrizés  után  megállapítja  értékét  és  
felvásárolja. 

A  szarut  más  népek  is  feldolgozták.  A  lengyelek  főként  
pásztormüvészet tel  foglalkoztak,  gazdag  a  rá  vonatkozó  
szakirodalom  is. Készítettek még tűket, árakat, kanalakat, fésűket, 
tőrhüvelyeket,  kaszafenőtokokat,  gyerekjátékokat  és  egyéb  
dísztárgyakat. /Moszynski  K. Polesie uschodnie, Warszawa,  1928.,  
4., Moszynski  K. Kultura ludowa Slowian, Krakov,  1929.,  126./  

A  szürke  címeres  marhát  tenyésztették  az  Alföldön,  a  
Kárpátokban,  Podóliában,  Ukrajnában  és  másutt  is.  Ahol  pedig  
tenyész te t ték ,  ott  törvényszerűen  fogla lkoztak  a  szaru  
feldolgozásával. A Felső-Tisza-vidéken  is nagyban  tenyésztették  
a  címeres  magyar  marhát.  Ennek  a  sztyeppi  marhának  a  tartása  
eredményezte  a magas színvonalú pásztorkodás kifejlődését. Ez a 
fajta  a  XIX.  században  még  a  szabad  ég  alatt,  nádasokban,  
minimális széna- és takarmányadagolás mellett vészelte át a telet. 
Csak  azután  kerültek  egyszerű  is tál lókba,  amikor  a  
jobbágyfelszabadulás után megalakultak a kisparaszti  gazdaságok.  
Még a húszas-harmincas években is extenzív módon  gazdálkodtak  
velük. Igázhatósága miatt nagyon ragaszkodott hozzá a parasztság. 
Később  kiváló  húsa  miatt  intenzívebben  kezdték  takarmányozni  
őket, s így az értékesítése  is biztosított volt. A gyárak felhasználták 
a  bőrét,  kevés,  de  igen  zsíros  tejét  a  tulajdonosok  családja  
fogyasztotta. Szarvai 80-100 cm-re is megnőttek, s az ivartalanított  
bikák, az ökrök szarvai meg is öblösödtek. A pásztorok fokozatosan 
elkezdték  felhasználni  a  szarut  különböző  tárgyak  készítéséhez.  



Ezeket ízlésüknek megfelelően díszítették  is. Ivószarukat, kürtöket, 
sótartókat (sópotrokokat), dóznikat, rühzsírtartókat,  hurkatöltőket  
készítettek  belőle.  Később  kedvesüknek  gyűrűket,  karpereceket,  
fülbevalókat, nyakláncokat, brossokat, maguknak  pipaszurkálókat,  
óraláncokat,  esetleg  más  tárgyakat  készítettek  a  szaruból.  
Csontokból  is készítettek láncokat, egyesek kidolgozták az elhullott 
állatok  bőrét  és  gyönyörű  csördítő  ostorokat  fontak  belőle.  
Ezenkívül a kidolgozott bőrből bocskorokat öltögettek vagy öveket 
és  tar isznyákat  remekel tek ,  de  fe lhasznál ták  azt  
szarukombinációkhoz  is.  

Hermann  Ottó  szerint  az  Anjou-liliom  mintái  dominálnak  a  
kürtökön,  s ebből származnak  a további motívumok  is. Szerinte a 
minták  kiindulópontja  magyar  minden  Ung  megyei  munkánál,  
amivel  a  szlovák  szerzők  nem  értenek  egyet.  /Hensel  W  
Slowianszczyzna  wcsesnoredniowiecna,  1953.,  145-151.  o.;  Dr.  
Ph.  M.  Markus.  Ozdobené  rohy  na  Slovensku  publikácia  z  roku 
1954. —  V.o.: Hermann Ottó. Magyar pásztoremberek  remekelése,  
Ethnogr.  1892,  314.  о.;  Bátky  Zsigmond.  Útmutató  néprajzi  
múzeumok  szervezésére.  Budapest,  1906.,  126.  o.  —  Bátky  
Zsigmond,  aki Hermann Ottó tanítványa volt, hat kürtöt  ismertet,  
s ebből egy darabot szlovák eredetűnek minősít. Az ő állítását  sem 
fogadják  el  teljes  mértékben  a  szlovák  szakemberek,  de  
méltányolják, hogy szlovák  szerzőt  is elismer./  

Hermann  szerint  a  l i l iomos  minták  Volosin  Jánosnál  
jelentkeztek először, és ezek variációit használta fel a művész Papp 
János  ungvári  rajztanár  segítségével.  A  minták  fejlődésére  
magyarázatot ad a Volosin munkássága címszó alatt található leírás. 
A jegyzet  Gencsi  Béla  ref.  lelkésztől,  volt  kárpátaljai  püspöktől  
származik,  aki maga is Volosin-kutató volt. Hajdani  keresztapám  
magyarázatát magamévá  tudtam tenni, aki alátámasztotta, hogy a  
liliomos mintákat egy elzüllött  főúri ficsúr rajzolta le Volosinnak. 
Két hónapig élősködött  nála,  főként a sertések  krumpliján.  

Madarassy  Lász ló i  896-1925  között  a  pesti  múzeum  
gyűjteményét  tanulmányozta.  Megerősítette  Hermann  Ottó  
nézeteit. Megállapította, hogy Magyarországon  a szarudíszítésnek 
két  nagy  forrása van:  a  Balaton  vidéke  és  Ung,  Zemplén,  Bereg  



megyék,  gyűjtőnéven  a  Felső-Tisza-vidék.  Ezen  belül  elemzi  a  
dekorációkat, s figyelembe vesz  12 darab Felső-Tisza-vidéki  kürtöt  
is. Amíg  a Balaton  vidékén  személyi  ábrázolásban jeleskednek  a  
szerzők,  a  Felső-Tisza-vidékén  a  virágmintás  díszítés  dominál.  
Személyesen  tanulmányozta  a  mezőgazdasági  múzeum  anyagát  
is, melyet később feltöltött a gödöllői királyi komplexum anyagával.  
Az ott  elraktározott  anyagból  már  sok darab hiányzott,  melyeket  
illetéktelenek  eltulajdonítottak.  /Madarassy  László.  Vésett  
pásztorkürtök,  Magyar népművészet,  III., Budapest,  1925./  

Visky  Károly  szerint  a pásztorművészet  a  magyar  dekoratív  
művészet  egy  különleges  formája .  A  Felső-Tisza-vidéki  
müvészkedés  alapelgondolása  szerint  a  fő  motívumot  a  kürt  
közepén helyezi  el a pásztor (ornament).  Ebből szárakat  ereszt  és  
virágmintákkal  fejezi  be  azokat.  Általában  kettős  vonalozást  
használ,  hogy  a minta jobban  kiemelkedjen  az alapból.  Figurális  
díszítéssel csak ritkán találkozni. /Visky Károly.  Díszítőművészet.  
A magyarság néprajza. II. Budapest,  296./  

A  szlovák  etnográfusok  a  Szlovák  Tudományos  Akadémia  
megbízásából  (néprajzi  kabinet)  1953-54-ben  átkutatták  Kelet-
Szlovákia,  a  régi  Ung  és  Zemplén  megye  részeit.  Ezek  szerint  
közelebb  kerültek  Volosin  János  életrajzához,  de  valóságos  
kilétéről  csak  hiányos  képet  szereztek.  Minden  konkrétum  
mellőzésével,  néhány  idős adatközlő információja szerint  alakult  
ki az általuk megfogalmazott életrajz. Bednárik Rudolfnak sikerült 
begyüjtenie  Bánovcén  egy  ivószarut,  melyet  gazdája  kaszafenő  
kő  tartójává  alakított  át,  s  amelyet  Juhász  János  készített.  Dr.  
Markusnak sikerült Nagyzalacskán (Vel'ke Zaluzice) Vaskó András 
pásztor kürtjét megtalálni, hiteles képet kapni Dudás János pálóci 
pásztor  kongóiról  és  csengőiről.  Sikerült  megvásárolni  volt  
beregszászi,  később  ungvári  természetrajz-professzoromnak,  dr.  
Molnár  Zoltánnak  a kürtjét, melyet  még  Horváth  József  Tarnóc  
községi  kisbirtokos,  nagy  vadász  ajándékozott  neki.  Nevezett  
professzor  Kárpátaljáról  optált  Szlovákiába  és  nem  volt  miből  
pénzt  szereznie.  Később Füleken  (Fil'akovo)  lett  tanár  az  ottani  
magyar  gimnáziumban.  A kürt  Volosin János munkája és Ungvár 
nevezetes  épületei  is rá vannak  karcolva.  



A kutatás nem zárult le nagy eredménnyel. Meg kell jegyeznem, 
hogy azt nem terjesztették ki a magyar nemzetiségű vidékre. Ennek 
tudható be, hogy a szerző még 30 évvel a gyűjtés után is sikeresen 
rátalált  további  tíz  értékes  szarufaragásra.  A kutatásokat  dr.  Ph.  
Markus  Michal  vezette,  s  a  csoport  jeles  etnográfusa,  Rudolf  
Bednárik  1956-ban  kiadott  művében  sikeresen  dolgozta  fel  
Szlovákia pásztormüvészetét  (Pastierske rezbárske umenie).  Maga 
dr.  Ph.  Markus  Michal  Visky  Károlynak  volt  a tanítványa.  Több  
dolgozatot  is írt magyarul és szlovákul. Elmélete  szerint csak  egy  
Felső-Tisza-vidéki  pásztorművész  lehetett  —  Volosin  János.  
Miután ruszin származású (Perecseny mellől került a déli részekre), 
művészete  szláv  művészet.  A  szerző  nem  osztja  a  megállapítást  
már csak azért sem, mert személyesen is ismert négy faragópásztort, 
akiktől maga  is tanulta a mesterséget: Lengyel János ( 1880-1966), 
Lengyel  Miklós  (1890-1954),  Babincsák  János  (1899-1984),  
Molnárcsik  István  (1895-1973).  

Madarassy  László  1920-1930  között  átkutatta  a  Felső-Tisza-
vidék magyarországi  oldalát, de nem talált tárgyi  bizonyítékokat.  
Úgy tűnt, a pásztorművészet teljesen kihalt e vidéken. /Madarassy 
László. Müvészkedő magyar pásztorok.  Budapest,  1934./  

A  tanulmány  szerzője  maga  is  készített  150  darab  kürtöt,  
elsajátította a szarumunkák teljes technikáját és megtanult bánni a 
választóvízzel  is  (HN03).  A  díszítésnél  főképp  Volosin  János  
liliomos  variációit,  Lengyel  János  tulipánjait  és  saját  variációit  
használta.  Sokkal  nehezebb  volt  a  szaru  beszerzése.  A  nagy  
kürtöket  begyűjtötte  a  gazdáktól,  miután  ezt  a  marhafajtát  más  
fajtákkal váltották le. A pinzgaui, a holsteinfrizi hízóbikák  szarvai  
mutatkoztak  megfelelőnek  az  ivószaruk,  sótartók  és  bizsuk  
előállításához. 

A címeres  magyar  marha  e vidékről  a szövetkezesítés  idején  
kipusztult.  Érdemes  volt  felkutatni  a  magántulajdonban  lévő  
anyagot.  így  került  például  a  szerzőhöz  Molnárcsik  István  
szarukür t je ,  Kovács  Géza  kisgazda  eltett  szaruja  
Kaposkelecsenyből;  Béres Simonék családjából az ágyúgolyó által 
megölt  ökör eltett fejének szarvai  1968-ban;  Varga csicseri  gazda  
vágóhídról hazacsempészett  ökrének egyik szarva (a másikat elvitte 



a mészáros),  melynek  hossza  130 cm; Tóth  Elemér barátom  által  
behozott  bési  szaru,  melyet  gazdája  úgy  talált  meg,  hogy  a  
szétbontott  csűr  utolsó fedőszalma csutakjából pottyant  a  földre,  
legalább  100 évet  tudott  le ebben  a fogságban.  Sikerült  még  más  
módon  is szaruhoz jutni,  főként  a volt  vadászok  utódjainál,  akik  
nem tudtak velük mit kezdeni. Kézsmárkról  3 darabot is vásárolt a 
szerző,  de sikerült Homonnáról  is szerezni  néhány  darabot.  

A szerző  1984-től tagja a Szlovákiai  Néprajzi Társaságnak  és  
árutermelőként  pénzért  értékesítette  munkáit.  Később  az  ÚLUV  
Bratislava szervezetnél  elnyerte  a népművészet  mestere  címet.  

Boronálás  ökrös  fogattal  

A pásztorművészet  kutatása  

A téma jeles szakértője  Rudolf Bednárik. Főműve  Pastierské  
rezbárske  umenie  címmel  (A pásztorok  faragó művészete)  1956-
ban jelent  meg  a  Slovenské  vydavatel'stvo  krásnej  literatúry  (A  
szépirodalom  szlovák  kiadója)  gondozásában,  melyben  egész  
Szlovákia  pásztormüvészetét  ismerteti  az  érdeklődőkkel.  Kitér  



Kelet-Szlovákia,  ezen belül a Kelet-szlovákiai síkság  művészetére  
is Dr. Ph. Markus M. néprajztudós munkája alapján. A  magyarok  
Felsö-tisza-vidéki pásztorművészet címen ismerik ezt a művészetet, 
mely  Varanótól  (Vranov)  Beregszászig  volt  e l ter jedve.  

Bednárik  szerint  az  anyag  beszerzésének  lehetőségei  hozták  
létre  ezt  a  kultúrát.  Természetesen  a magyar  szürkemarha  adta  a  
bőrt, a csontot, elsősorban azonban a szaruanyagot. A megtisztított  
és  simára  csiszolt  szarvakból  ivószarukat,  kürtöket,  sótartókat,  
orvosságtartókat,  lőportokokat,  kaszakőtokokat,  dóznikat,  
kedveseiknek  ékszereket,  óraláncokat  és  egyéb  tárgyakat  
készítettek.  Bednárik  szerint  a minták  geometrikusak,  gyakori  a  
virágdísz,  ritkább  az  emberi  alakokat  ábrázoló  karcolás  és  
domborítás.  Volt  egy  központi  téma,  mely  magához  kötötte  a  
virágmintákat, melyek alkalmasak voltak az üres részek  kitöltésére.  
Különösen  a  keleti  tulipános  minták  domináltak  a  műveken.  
Megtalálhatók rajtuk a bodzavirág, a makk, a kígyó (sikló), a kutya 
grafikája  is,  de  sok  esetben  örökítették  meg  a  rosszt,  a  gonoszt.  
Foglalkozott Volosin munkásságával, hivatkozva kassai, budapesti, 
martini, komáromi múzeumokra  is. Rámutat arra, hogy faragással 
díszítették  az  ivószaruk  vékony  végét  és  használtak  bőrdíszeket  
is.  A  szaru  vastag  végére  záróminta  volt  karcolva.  Ismerteti  a  
formázást, szögletes, ellipszis, kör alakú tárgyakról  számol be,  és 
aról, hogy sárgításra a pásztorok választóvizet használtak.  Bednárik  
jól  ismerte  a  pásztorok  által  használt  pálcákat,  botokat  és  azok  
felhasználásának  módozatait.  

A legnagyobb etnográfus tudós Dr. Ph.  Michael  Markus  Csc,  
aki  Visky  Károly  tanítványa  volt  Budapesten.  1946-ban  
Nyíregyházáról  Szlovákiába,  Kassára  települt  át,  ahol  a  kerületi  
múzeum  igazgatója lett. Bokros  tanyák  népei  címen  feldolgozta a 
tirpákok  életét  magyar  nyelven,  valamint  a  manták-németek  
mezenzéfi  kézműiparát,  akik  kézi  mezőgazdasági  eszközöket  
készítettek  vízmeghajtású  gépeiken  (kaszákat,  kapákat,  baltákat,  
villákat és egyéb háztartási tárgyakat).  Szlovák és magyar  nyelven 
feldolgozta a kassaújfalusi tepertősök  életét és tevékenységét,  azt,  
hogyan végezték el a disznó feldolgozását, hogyan piacoltak a kész 
áruval.  Különösen  értékes  műve  a  Szepesség  



természetgyógyászatának  feldolgozása. Ö volt a kezdeményezője 
az  1953-54-es  kutatások  megszervezésének  és  Díszített  szaruk  
Kelet-Szlovákiában  (Ozdobené  rohy  na Vychodnom  Slovensku)  
címmel  feldolgozta  e  táj  pásztormüvészetét.  A  tanulmány  a  
Slovensky národopis című kiadványban jelent meg folytatásokban. 
A  folyóirat  1952-es  megszűnésével  a  dolgozat  teljes  szövege  a  
Narodopisny  zbornik  (Néprajzi  összesítés)  c.  kötetben  lett  
közzétéve.  Kelet-Szlovákiában,  Kassán  működik  az  Umelecko  
historicky odbor (Történelmi művészeti osztály). Az osztály raktára 
a Sacán levő kastély és lovardája. Ebben a raktárban 6 db díszített 
sarut helyeztek el, s ez az anyag képezte dr. Markus tanulmányának 
alapját.  Látogatásom  alkalmával  a  9994.  sz.  kürt  éppen  az  
osztályvezető,  dr. Neufeld irodájában volt, így módomban állt két 
órán  át tanulmányozni.  Ezt  a kürtöt  Volosin munkájaként tartják 
számon,  mely  szerintem  téves  állítás.  Volosin  1860-62  körül  
született,  a  kürtre  viszont  az  1859-es  évszám  van  rávésve.  Dr.  
Markus viszont úgy véli, hogy miután Volosin nem tudott sem ími,  
sem olvasni,  a neki  felírt számot,  az  1859-et  tévesen  metszette  a  
kürtre.  Ez  a  kürt  a  nagyszalánci  Forgách  István  ajándéka  Puky  
kassai  gyűjtőnek.  Határozottan  szláv  munka,  valószínű,  hogy  
szlovák,  s  ha  az  előző  elméletet  fenntartjuk,  akkor  azt  ruszin  
munkának  kell tekinteni,  mert Volosin ruszin családban  született.  
A szlovák etnográfusok a magyarok sovinizmusát hozzák fel  ebben  
a  témában,  pedig  Madarassy,  Domanovszky,  Bátky,  Balassa,  
Ortutay  és  mások  is  hivatkoznak  a  szlovák  munkákra,  
pásztormüvészekre, de való, hogy egyet sem ismertek név szerint. 
A nagymihályi múzeum etnográfusának, dr. Ordosnak az érdeme, 
hogy  rábukkant  az  egyik  legnagyobb  szlovák  pásztormüvész  
nevére,  aki  DJ  monogrammal  látta  el  munkáit.  A  pásztormüvész  
neve Durkáj Josko,  ahogy  azt maga  is rávéste egyik  kürtjére.  így 
6-7 kürt azonnal  ismertté  vált.  

Az  első  respublika  idejében  a  cseh  és  magyar  néprajzosok  
megegyeztek  abban,  hogy  a  délkeleti  határ  mindkét  oldalán  
egyidejű  feltárást  végeznek,  tárgyi  bizonyítékok  hiányában  ez  a  
kísérlet eredménytelenül  végződött. A háború utáni feltárás csak a 
szlovák  etnikumban  kezdődött  meg,  s  ennek  eredménye,  hogy  



felfedezték  a  pálóci  Dudás  János  kongóit,  csengőit,  s  Bánócon  
Bednárik révén sikerült begyűjteni egy Juhász János által  készített  
ivószarut, átalakított formában. A tárgy  1893-ban készült.  Sikerült  
még begyűjteni egy kürtöt Vel'ke Zaluzicéből  is, melynek alkotója 
Vaskó Andrej helyi  születésű  pásztor.  A kassai  hat darab  egyikét  
dr. Molnár Zoltán adta el. Ennek nyilvántartási  száma N 3322. Ez 
Volosin munkája, melyet Pálóczy Horváth József tamóci gazdának, 
volt munkaadójának készített. Ezt ajándékozta halála előtt Molnár 
vadászbarátjának. A kürtért 2000 Kcs-t kapott, melyből egy hétig 
tudta fenntartani  magát.  

E sorok szerzője a sárospataki kollégium múzeumában 9 darab 
kürtöt  fedezett  fel,  melyeket  Deák  Géza  professzor  gyűjtött.  A  
kürtök nagyobb része sem a Mata, sem a Volosin  hagyományokhoz 
nem kötődik.  A szerző a nagyobbik  hányadot  szlovák  munkának  
tartotta,  s  ez  bizonyítást  is  nyert  a  dr.  Ordossal  való  egyeztetés  
során,  amikor  is  az  általa  behozott  kürtön  megtaláltuk  a  szerző  
nevét,  s azt  is, hogy azt Friga György részére készítette  Zsolnára.  
A kürt készítőjének neve Durkáj Josko. 

Ugyanez  a szerző készítette  azt  a remekbe  szabott  sótartót  is,  
amelyet  Király  bácsi  Abaróról  ajándékozott  a szerzőnek  80 éves  
korában.  "Odaadom,  fiam,  mert  én  már  úton  vagyok  egy  másik  
világba, őrizze meg kegyelettel! — mondta. —  A sótartót  Bésből  
kaptam  a sógoromtól,  akinek  azt  egy  itteni  pásztor  készítette.  A  
pásztor  neve  Durkáj  volt,  aki  több  éven  át  pásztorkodott  Bés  
községében." 



Életrajzok,  tárgyismertetések  

Volosin János. —  Ungvidék leghíresebb müvészkedő pásztora 
volt.  1860 körül született Perecseny környékén. Ma ez a település 
Kárpátaljához tartozik. Suhancként került Ungvárra a szegény sorsú 
ruszin  gyerek.  Kenyerét  kispásztorként  kereste  különböző  
gazdáknál.  Akkoriban  divat  volt  ruszin  gyerekeket  hozni  a  kurta  
nemesek  birtokára,  akiknek  10-30  db  szarvasmarhájuk  volt,  s  
azokat  saját kis  legelőjükön  tudták  legeltetni.  Mint  bennkosztos  
gyerekek,  a család  tagjaiként  éltek,  a fekvőhelyük,  a priccsük  az  
istállóban volt. Hamar megtanultak  magyarul,  mind  a családban,  
mind  a  faluban  ezen  a  nyelven  tudtak  beszélni.  Mire  elérték  a  
katonaságot,  már  kiválóan  beszélték  a  magyart.  Szülőfalujukba  
nemigen látogattak, itt akartak maradni, nem kívántak hazakerülni.  
A  gazdáknak  is  érdekük  volt,  hogy  jól  bánjanak  ezekkel  a  
gyerekekkel,  mert  ha  beváltak,  igen  nagy  gondot  vettek  le  a  
vállukról.  Nyáron  pásztorkodtak,  télen  pedig  a  gazda  állatait  
etették,  gondozták.  A  katonaság  idején  még jobban  kötődtek  a  
családhoz,  velük  leveleztek,  leszerelésük  után  hozzájuk  tértek  
vissza. 

Volosin  is  ilyen  életet  élt.  Gyerekkorát  Tarnócon  töltötte.  
Tisztelte  gazdáját,  amit  az  is  bizonyít,  hogy  felnőtt  korában  egy  
remekbe  szabott  kürtöt  ajándékozott  neki.  Erre  Ungvár  jeles  
épületei voltak karcolva. Pálóczi  Horváth József, a gazdája, nagy 
vadász  volt.  Halála  előtt  fiatal  barátjának,  dr.  Molnár  Zoltán  
tanárnak ajándékozta a kürtöt. Tőle került  el a kassai  múzeumba.  
Volosin  minden  bizonnyal  már  gyerekkorában  találkozott  híres  
faragó pásztorok müveivel, maga is megpróbálta azokat  lemásolni.  
Leghíresebb  munkái  azonban  csak  1885-től  ismeretesek.  Ekkor,  
huszonévesen gróf Buday Zádor bélyteleki gazdaságában, tanyáján 
dolgozott. Ettől kezdve pontosan ismerjük életét, annak alakulását.  
Élete szorosan kötődik a Vályi családhoz, nevezetesen  Kálmánhoz,  
aki  gazdatiszt  volt  a  tanyán.  A  Vályi  család  unokái  pontosan  
ismerték nagyapjuk és szüleik elbeszéléseit Volosin munkásságáról.  
A gazdatiszt fia, ifj. Kálmán maga is próbálkozott  ostorkészítéssel  
és szarufaragással.  A  családi  feljegyzések alapján biztosan  lehet  



állítani, hogy Volosinnak népes családja volt, és nem tünt el  1900-
ban  elszegényedett  agglegényként,  mint  ahogy  azt  némelyek  
állítják. Kálmánról, a gazdatisztről tudjuk, hogy jóeszű gyerek volt 
Mátyóc  községben,  aki  a nemes Felföldi birtokos  támogatásával  
alsófokú  mezőgazdasági  iskolát  végzett  Munkácson.  19  éves  
legényként  került  Bélytelekre,  ahol  akkor  kondás  lett.  A  
katonaságtól  őrmesterként  szerelt  le, s a tanyán tovább  dolgozott  
gazdatisztként.  Tizenhat  éven  keresztül  f igyel te  Volosin  
munkásságát.  Az ifjú Kálmán  tízéves,  amikor  1901-ben  Volosin  
megajándékozza  édesapját  egyik  leghíresebb  kürtjével.  Ekkor  
Volosin  40-42  éves  lehetett.  Ez  a  kürt  Nagykaposon  van,  Ing  
Aszonyi  Árpádné  Vályi  Mária  tulajdona.  Vályi  gazdatiszt  
jókedélyü, mulatós ember, aki gyakori vendége az ungvári  Korona  
vendéglőnek. Itt ismerkedett össze Papp János rajztanárral, akinek 
felhívta figyelmét Volosin munkásságára.  Papp sokszor utazott  le  
Bélytelekre,  és  megrendeléseket  is  közvetített  ungi  és  zempléni  
urak  részéről,  akik  a  megszerzett  kürtöket  elküldték  Hermann  
Ottónak. Ő maga is kapcsolatban volt Hermann Ottóval. Volosinnak 
1904-ben  ikrei  születtek,  így  összesen  négy  gyereknek  volt  az  
édesapja.  Felesége  magyar  volt,  gyerekei  csak  magyarul  tudtak  
beszélni. Vályi Kálmán  1902-ben elköltözött Bélytelekről,  miután 
Buday  Zádor  a  birtokot  eladta.  Előbb  azonban  Vályi  Kálmán  
kedves  gazdatisztjének 60 hold  földet  és  egy régi  kúriát  vásárolt  
Mátyócon.  Ezt azért tette, hogy házassága ne legyen rangon  aluli,  
ugyanis  felesége  révén  60  hold  hozományt  kapott  a  család.  A  
rendbehozott  kúria  lett  igazi  otthonuk,  hiszen  addig  Szürtében  
laktak bérelt házban, s ott tanultak  a gyerekek  is. Bélytelek  Szűrte  
község határában  fekszik. Vályi ezután  a pálóci  Hadik-Barkóczy  
birtokon  lett kulcsár. Volosinnal továbbra is tartotta a kapcsolatot,  
gyakran látogatták meg egymást. Vályi gyerekei — Kálmán, János, 
Gyula  —  sokat  meséltek  az  unokáknak  a  bélyteleki  életről  és  
Volosinról,aki  először  tehénpásztor  volt,  később  lett  kondás.  
Naponta  hajtotta  a  disznót  a  legelőre.  Egy  vadkörtefa  alatt  volt  
ácsolt  asztala  és  egy  lócája.  Itt  dolgozott.  A  kunyhója  egy  
földtöltésen  volt, ha esett az eső, ide menekült bojtárkodó fiaival. 
A disznóőrzés könnyű munka volt, mert a konda a lápos, vizenyős, 



mocsaras területen jól  érezte magát,  megtalálta  az ennivalóját  is.  
Volosin állandóan foglalatoskodott. Télen krumplit főzött, moslékot 
készített  és  etette  a  kocákat,  a  hízónak  szemes  kukoricát  adott.  
Közben  az  otthonában  dolgozott.  A  szaruból  a  csontot  úgy  
távolította  el,  hogy  azt  a  krumplifőző  üstben  megfőzte,  s  így  a  
csont ütésre kiesett a szaruból. A nyers szarut a disznóól  gerendáin 
tartotta.  A  szarvakat  Palágykomorócról,  Szürtéből  kapta,  de  a  
legtöbbet az ungvári vágóhídról szerezte be. Vályival a kapcsolatot 
1910-ben  fejezte be,  akkorra  látása  meggyengült  és  1915  körül  
meg  is  halt.  Legidősebb  fia kovácsmesterséget  tanult,  aki  fiával  
együtt Nagykaposra költözött. Az öreg unokája  1911 -ben született, 
Gyula névre hallgatott. Pásztorkodott Bésben, Iskében, de eltanulta 
apjától  úgy-ahogy  a  kovácsmesterséget  is.  Leánytestvére  
Ungmogyorósra  ment  férjhez  egy  Bálint  nevezetű  kovácshoz.  
Másik  három  gyereke  is  nagycsaládos  volt,  ezért  feltehetően  
családjának valamelyik  tagjánál töltötte utolsó napjait. 

Gencsi  Béla  református  lelkész,  Kárpátalja  volt  püspöke,  
keresztapám  Szürtében  személyesen  ismerte  Volosint.  
Gyerekkorában többször is találkozott vele. Később tanulmányozta 
is munkásságát. Amikor meglátogatott, elmesélte, hogy Bélytelekre 
vetődött egy nagyúri csemete. Volosin jóvoltából néhány hónapig  
a  tanyán  élt.  Ha  voltak  józan  pillanatai,  mintákat  rajzolt  a  
mesternek.  Főként  liliomokat  vetett  papírra  és  így akaratlanul  is  
belopta  az Anjou-motívumot  Volosin  díszei  közé. Ez  a kapcsolat  
új utakat nyitott a mester számára, s ebben az időszakban jelentősen 
gazdagodott díszítőművészete.  A züllött főúrnak távoznia  kellett,  
mert  féltek, hogy  a tanyát  felgyújtja, de a liliomok maradtak.  Ma  
már az is ismeretes, hogy legnagyobb tanítómestere Mata  Mihály  
volt, aki már  1866-ban nagyon  színvonalasan  dolgozott.  Minden  
bizonnyal  tőle  saját í tot ta  el  a  faragás  technikáját  és  az  
alapmotívumokat  is.  Ezt  kezdeti  mintáiból,  vonalvezetéséből,  
technikájából  biztosan  meg  lehet  állapítani.  Mata  Mihály  
Palágykomorócon  pásztorkodott,  tehát  a  szomszéd  faluban,  így  
kapcsolatuk közvetlen  volt.  

Volosin János díszítőművészete három szakaszra bontható. Az 
első vagy  kezdeti  szakasz,  a második  vagy átmeneti  szakasz és a 
harmadik  vagy kiteljesedett  szakasz.  



Kezdeti  szakasz.  Bizonyára már gyermekkorában találkozott  a 
szaruval  mint  anyaggal,  és  faragott,  díszített  is  tárgyakat.  A  
legjellemzőbb az ivószaru  volt,  ami  a pásztornak  is díszévé  vált.  
Fülénél fogva, övbe csatolva hordták. A másik tárgy a sótartó volt, 
melyet  az Ungvidéken  sópotroknak  neveztek.  A  századfordulón  
ezen  a  vidéken  10-12  faragó  pásztor  tevékenykedett,  de  mind  
fiatalabb  volt Volosinnál. Ezért bizonyos, hogy Mata Mihály  volt  
a  mestere.  Talán  láthatta  a  Forgács  gróf  birtokában  lévő  kürtöt,  
melyet lengyel vagy szlovák mester készített  1859-ben. Nehéz ezt 
meggyőződéssel mondani, mert ez a kürt metszett és ezt a technikát 
Volosin  nem  alkalmazta.  Az  első ismert  nagyobb  szabású  müvét  
1885. május 6-i dátummal látta el. Az ivótülök díszítése biztoskezü, 
érett mesterre vall. A széldíszek, a rózsa és a belőle kinövő leveles  
ág,  valamint  hegyének  kiképzése  és  a  felirat  erre  enged  
következtetni.  Még  ugyanez  év  augusztusában  készült  el  másik  
kürtje is. Ez a kürt is karcolt technikájú. Bicskaheggyel karcolta a 
ceruzával előre kirajzolt ábrákat. A hossza 48 cm, a kassai  múzeum 
raktárában van, száma: N 3322.  Ez származik  a korábban  említett  
dr. Molnár Zoltántól. Mintázata hasonló az előzőéhez. A karakteres 
szegélydísz határozott vonalú, mely alatt Ungvár városképe látható 
a vármegyeházával, a városházával, a római katolikus templommal. 
A virágok közé van elrejtve a balta és a pisztoly és a stilizált magyar 
kiscímer.  A  felirata:  Volosin  János,  augusztus  28.,  1885.  évben.  
Ebből  a korból  származik  az  az  ivószaru  is,  amelyet  Mátyócon  
készített  Vályi  Kálmán  udvarán,  akihez  látogatóba  ment.  
Megemlítem,  hogy  a  Magyar  nép  díszítő  művészete  címen  
megjelent  Domanovszky-munka  is közölte  az  1885.  május  6-án  
készült művet. A Domanovszky-tanulmány  1981-ben lett kiadva. 
Itt azonban tévesen zempléni munkaként szerepel. Az  első  szakaszt  
az jellemzi,  hogy  van  központi  téma,  vannak  szegélydíszítések.  
Kedveli  a tulipánokat,  rózsákat,  bodzavirágot.  Karcolt  díszítésen  
duplán  vezetett  vonalak  vannak,  szegélydíszként  kedveli  a  
körmöcskéket. 

Második  vagy  átmeneti  szakasz.  Kivi te lezésében  s  
mintázatában  is lényegesen eltér az elsőtől. Mintái közé beiktatódik 
az  Anjou- l i l iom.  Ennek  gazdag  variációit  főképpen  a  



segélymintázatoknál használja fel. Ebben a korszakban alkalmazza 
először  a  félkör  alakú  úgynevezett  holdvésőt  kettőtől  négy  
milliméteres  nagyságban.  Az  egymás  mellé  rakott  félkörökből  
alkotja  meg  a  szegélydíszt.  Ezeket  a  mintákat  dr.  Markus  szláv  
eredetűnek  mondja,  így  Volosin  munkáját  is  szláv  alkotásként  
értékeli.  Megállapítható  azonban,  hogy  már  Mata  is  alkalmazta  
ezeket  a  mintákat,  de  csak  késsel  tudta  azokat  kifaragni  (nem  
ismerte még a holdvésőt). Ennek  a szakasznak első darabja a gróf 
Lónyai kastélyból származó ivószaru, amelynek alapmintázata még 
rokonságot  mutat  az  első  szakasz  ornamentikás,  virágszálas,  
tulipán-, rózsa-  és bodzavirág-díszítésével,  de már az egymáshoz 
rakott kis félkörök bővítik a mintázatot. Ugyancsak variálja azokat 
az egymás  fölé  való  építésben  is. Technikájának további  újítása,  
hogy  elsaját í t ja  a  sárgítás  művészetét .  Megismerkedik  a  
választóvízzel (HN03), annak alkalmazását tökéletesen megtanulja. 
Ebben  a korban  a  legaktívabb.  Hermann  Ottó  a hozzá  eljuttatott  
példányokból  néhányat  be  is  mutatott  a  budapesti  millenniumi  
kiállításon. Az odalátogató Ferenc József  is rendelt néhány darabot. 
A  kiállított  darabok  Gödöllőre  kerültek.  A  megrendelt  tíz  darab  
elkészült,  ezekből  ajándékként  egy  a  bajor,  egy  pedig  az  olasz  
királyi palotába  került.  

A  második  szakaszban  tehát  Volosin  díszítését  kibővíti  
liliomokkal,  megismeri  a félkör  alakú  vésőt,  melynek  segítségével  
sűríti  a  díszeket.  Ugyanakkor  elmaradnak  a  kézzel  karcolt  
kecskekörmök.  Bővülnek  a csipkézések,  a háttérkitöltések  csipkéző  
vésőkkel  és sárgítással  gazdagodnak.  

A harmadik  szakaszt  akár  a kiteljesedés korszakának  is  lehet  
nevezni.  A kassai múzeum sacai  raktárában  az N 3323 szám  alatt  
tárolt  kürt már átmenetet  képez  a második  és a harmadik  szakasz  
között.  A hozzá hasonló kürtöket már a századfordulón készítette 
Volosin.  Ezeken  a  központi  ornamentum  úgy  kibővül,  hogy  
csaknem átöleli  a kürtöt.  A köztes részt mindig kitölti címerrel  és  
valamilyen  liliomos  változattal.  A  központi  ornamentika  
szimmetrikussá  válik  és  annak  belsejét  hatos,  vagy  nyolcas  
felosztásban  díszíti a mester. A geometrikus belsőt  hullámvonalas  
díszítés veszi körül, ezután  nyolc stilizált liliommal záródik a belső 



minta.  A  mintát  kettős  vezetésű  vonal  veszi  körül,  melyre  
kecskekörmök épülnek. Változnak a szegélydíszek  is. A régi fésűs 
befejezést liliomos variációk váltják fel. A kürt oltott mésszel  van  
kezelve,  s így tojáshéj színezete van. Az 52 cm-es kürtöt  Volosin  
volt  gazdatisztjének  készítette,  a  felirata: Vályi  Kálmáné,  1901.  
július  9. A kürtöt  abból  az apropóból  készítette,  hogy  ikrei  közül  
egyiknek Vályi elvállalta a keresztapaságát. Ez az egyedüli példány, 
amelyet  Volosin  fel  is zsinórozott.  A  kürt  száját rézlemez  védi  a  
berepedéstől. Ornamentikája hat ágból indul. A csipkék vonalakkal  
és  aprón  rakott  félkörökkel  vannak  lezárva.  A  végekhez  
csatlakoztatja a liliomok különleges variációit. Középen  is liliomos 
minta fut végig.  A kitöltő elemet,  a magyar  címert  és a liliomot  a  
szabad  mezőbe helyezte.  A kürt  fő díszeleme  a liliom és ennek  a  
félkörvésővel  adja meg  karakterét.  Ezzel  telíti  a  hátteret  is,  ami  
csak az ő művészetére jellemző. Rendkívül igényesen  szerkesztette  
meg a szárdíszítést  is. A széles végen négyes vonalak közé helyezi 
a  folyamatos  liliomos  mintákat,  a  külső  oldalát  is  kicsipkézi  a  
sornak. Hasonlóképpen  zárta  le a vékony véget is. A fésűs zárósort 
a  liliomos  mintákkal  helyettesíti.  A  harmadik  szakaszban  
kísérletezett  a  kettős  ornamentikával  is.  Ennek  eredményeként  
eltűnt a címer, de a szembenéző díszítő elemek és széldíszek remek 
megoldásnak  bizonyultak.  

A harmadik  szakaszban  elmaradtak  a változatos  virágminták,  
azokat  a  liliomos  variációk  váltották  fel.  Megszűntek  a  hosszan  
vezetett  szárak,  azok  helyett  a  kibővült  központi  szerkesztésű  
díszítőelemek  váltak  hangsúlyossá.  Kibővült  a  csipkézés,  a  
szegélymintákból  elmaradt  a mértani  forma  és a  kecskeköröm.  

Volosin  első  szakasza  
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Volosin  második  szakasza  

Volosin  harmadik  szakasza  

41 



Dudás János.  —  Híres  pásztor  Pálócon  (Pavlovee).  Kongói,  
csengői  zeneileg  összehangoltak  voltak.  Növénykivonataival  
megbízásból  véres  tejet  tudott  előidézni.  Két  nyelven,  magyarul  
és szlovákul kitűnően beszélt. Megpróbálkozott  a szarufaragással 
is, de már a rozettáján is látni, hogy csak gyenge utánzó volt. Nem 
is folytatta komolyan  ezt a munkát. 

Lengyel  János  (ragasztott  neve  Fitykom).  —  Életrajzát  már  
ismertettük  az  előzőekben.  Felismerte,  hogy  a  nagyúri  divatot  
érdemes  a kisebbeknek  is követni, hiszen aki nem tudott  Volosin-
küthöz hozzájutni, az a kisebb mesterekhez fordult. Lengyel János 
is készített  kürtöket,  de csakis  a saját fantáziája szerint  díszítette  
azokat.  Apró  tárgyain  virágminták  szerepelnek,  de  esetenként  
vallási  je leneteket  is  ábrázolt .  Legnagyobb  bevétele  a  
vadászkürtökből  volt,  melyeket  általában  vadászjelenetekkel  
díszített. Különösen a körvadászatokat jelenítette meg. Ugyanakkor 
szegélymintázatai  is nagyon egyszerűek voltak. Sótartóin  központi  
ornamentumot  találunk,  általában  geometriai  színezettel.  Ebből  
dupla  vonallal  vezetett  szálak  nyílnak  két  oldalra,  s ezek  végein  
tulipánok feszülnek. Gyönyörűen tudott írni, jól fogalmazott, s így 
felírásai érthetőek, szépek.  Sótartóira ráügyeskedte  a kor alakjait, 
de rajta van a pásztor és a gazda is, a kornak megfelelő öltözékben. 
A pálinkás üveg is ott van a kezükben. Szegélymintája szegényes,  
általában  két  karcolt  vonal  között  azokra  mélyedéseket  vésett  
bicskájával. Úgynevezett  feletteseit tisztelte meg sótartóival,  akik  
közül  mindig  elsőbbséget  élvezett  Szentimrey  Mihály,  volt  
dobóruszkai  jegyző,  aki  irodapapírral  látta  el.  Ilyen  papíron  
hamisította  annak  idején  az  1000  Kcs-at  is.  Hasonló  sótartót  
ajándékozott Eszterhay Károly úrbéres gazdának is  1906-ban, majd 
191 l-ben számadó pásztorának, Kispetre Jánosnak  is (lásd. a 34., 
35., 36. ábrákat).  A számadónak  készített  ivószaru  szegélymintái  
már igényesebbek. Háttereit satírozással, vagy egymást  keresztező  
vonalkázással  képezte  ki.  A  41.  ábra  a  dobóruszkai  templomot  
ábrázolja.  Mesterjelként  munkáira  vagy  lepkét,  vagy  az  akkor  
divatos  pisztolyt  karcolta.  Kürtjein  a  körvadászat  jeleneteit  
örökítette meg. Központi témája a fa. A fa köré vannak beosztva a 



vadak  és  a  résztvevő  vadászok.  A  ruházatukból  felismerni  a  
grófokat, hajtókat  és csikósokat.  A helyi  vadászokat  egyszerűbb  
ruháikról  lehet felismerni. Kürtjeihez nem használ  mustokot,  ami  
azt  is  jelzi,  hogy  azokat  szarvashívóknak  szánta,  és  nem  
jelzőkürtöknek. A 42. sz. képen a kanadai unokájának készült kürt 
látható.  Rákarcolta  a  tulipános  díszeket,  a  vadászt,  a  hajtót,  a  
csikóst.  Szegélymintának  szederindát  ábrázolt.  Nem  ismerte  
Volosin munkáit, mert sohasem használt, rajzolt liliomos mintákat. 
Az  utolsó,  s  egyben  a  legmarkánsabb  kürtjét  Stasko  erdésznek  
készítette.  86 éves volt, amikor e müvet alkotta,  s ennek témája is 
a  körvadászat  (lásd.  a  44.  sz.  ábrát).  A  félkör  alakú  vésőt  nem  
ismerte.  A vele való beszélgetéskor  összeszámolta,  hogy  mennyi  
tárgyat  is  készített  szaruból  élete  folyamán:  mintegy  20  darab  
kürtöt.  Ezek  közül  egy  darabot  Horthy  Miklósnak  ajándékozott,  
aki  ezért  2000  pengővel  ajándékozta  meg.  Készített  kürtöt  
Siménfalvi Ung vármegyei főispánnak. A Szentimreynek  készített  
hatalmas  jelzőkürtöt,  melyre  szintén  vadászjelenetet  karcolt,  a  
második  világháború  után  szlovák  néprajzosok  elvitték  Túróc-
Szent-Mártonba.  Sennyei bárónak készített kürtjének sorsáról nem 
tudott semmit. E tanulmány szerzőjét Lengyel János tanította meg 
a  karcolás  technikájára,  mintákat  is  rajzolt  egy  1,5  cm-es,  a  
varrógép  fiókjából  kikotort  ceruzával.  Figurákat  is  rajzolt  egy  
csomagolópapírra. 

Lengyel  Miklós.  —  Született  1890-ben,  meghalt  1954-ben.  
Tíz évvel fiatalabb a bátyjánál, természetes tehát, hogy  igyekezett  
annak munkáit lemásolni. Már  15 éves korában szépen  dolgozott,  
akkor még mint bojtár, a testvére mellett. Aztán  cipészmesterséget  
tanult Ungváron. Részt vett az első világháborúban és a szocialista 
forradalomban,  ahol  Kún  Béla  testőreként  teljesített  szolgálatot.  
Lemintázta  az  egykori  kondást,  pásztorokat,  a  nagykeresztet  
Dobóruszkán. (Itt van eltemetve az egykori egri  hős, Dobó István.) 
A  község  nagyon  mély  vallási  életet  él,a  római  katolikus  
szellemiség  kihatott  a  környező  falvakra  is  (lásd.  a  46.,  47.  sz.  
ábrát). 



Babincsák János. — Született  1899-ben, meghalt  1984-ben. Ha 
a ptruksai  határt vadregényesnek  tekintjük, úgy  a csicseri  határra  
ez hatványozottan  érvényes.  Itt szolgálta a Babincsák  család több 
generáción át a parasztságot. Ifj. Babincsák János rendkívül pedáns 
ember volt, aki nagyon vágyott az ízléses dolgok után.  Lényegében  
csak magának szeretett alkotni, de kedves barátai felkérésére nekik 
is  mesterkedett.  Mintáin  Mata  Mihály  díszítő  elemei,  formái  és  
technikája tapasztalható. Központi ornamentikája a kiinduló pont. 
Ebből nőnek ki a szárak, melyek stilizált tulipánokban  végződnek.  
О  sem ismerte  a  félkör alakú  vésőt,  mindent  a bicskája  hegyével  
alakított  ki. A szaru simítását,  ellentétben  a többi pásztorral,  nem  
ráspollyal,  üveggel  vagy  csiszoló  papírral  (smirgli)  biztosította,  
hanem nagyon éles, vadonatúj vasreszelővel.  A szélek  díszítésénél  
kecskekörmöket  alkalmaz.  A vidék nagy romantikája a vadászat,  
ezért  ő  is  a lkalmazza  díszítésénél  a  madarakat ,  őzeket ,  
vadászjeleneteket,  ahol  a  szamár  is jelen  van.  Remek  példányt  
készített  Markó  Sándornak,  mely  díszszaru. Hossza  76 cm  (lásd.  
az 53. sz. ábrát). Egyik remekbe szabott sótartóját Erdélyi  Mihály  
abari református lelkésznek ajándékozta. Szép mértani  alakzatokkal  
szegélyezett térben egy marhacsorda  legel (lásd. az 51. sz. képet). 
Magas  esztétikai  érzésről  tanúskodik  ünnepi  botja, mely  csonttal  
van  kiverve  (lásd.  az  50.  sz.  ábrát).  Nem  szabad  megfeledkezni  
ízléses tarisznyájáról sem, melyet a Grimbaum-féle  suszterályban  
gépeltek meg susztervarrógépen.  Négy sarkán négy ágban  fonott  
bőrdísz van feldolgozva.  Ezek végei bőrbojtokban végződnek.  A  
szabadon  álló rész csillogó vaspitykékkel  van kiverve (lásd. a 49. 
ábrát). 

E  sorok  szerzőjének  Babincsák  János  is  megmutat ta  
szerszámait,  leírta megmunkálási  technikáját. Elárulta,  hogy  kb.  
10 darab kürtöt  és  15 darab  sótartót  készített  életében.  Sikeresen  
faragott fából is, ennek bizonysága a 3 darab gyönyörű  díszdoboz  
is, melyeket  családjának  készített.  

A szaru belsejét nem tisztította  ki teljesen sem Lengyel  János,  
sem  Babincsák  János.  Lengyel  ungi  kaviccsal  öblögette,  míg  
Babincsák  latorcai homokkal  súrolta és öblögette  a szaru belsejét. 
Nem  ismerték  a  huroló  kést  sem.  Volosinnak  volt  lehetősége  a  
szarut megválasztani, ezért az általa készített kürtök belseje szebb, 
simább a többiekénél. Az a feltevés, miszerint a szarut hosszú időn 



át szalonnával  töltötte  ki  a pásztor  a megmunkálás  előtt, hogy  az  
így  megpuhuljon,  nem  fedi  a  valóságot.  Aki  a  szarut  ismeri,  az  
tudja, hogy az hidroszkópos, a vízben nagyon hamar megpuhul  és  
azt szépen  ki  lehet  dolgozni.  

Juhász  János.  —  Csak  a  neve  és  alkotásai  ismertek,  kilétét  
még  nem  sikerült  felfedni.  Azt  viszont  tudjuk,  hogy  Volosintól  
tanulta  a  mesterséget,  mert  mintái  hasonlítanak  a  nagy  mester  
ábrázolásaira.  Ornamentikái  nincsenek  ugyan  olyan  szépen  
kidolgozva, de díszei sokkal szélesebbek a mesterénél. Egyik szép 
művét Bednárik Rudolf szlovák néprajzkutató fedezte fel Bánócon 
(Bánovce)  1953-ban. Egy kutatóexpedíció tagjaként került a faluba. 
A  mezőről  hazatérő  szlovák  gazdák  egyikén  látta  meg  a  díszes  
fenőkő tokot. Azt  is bevallotta  neki, hogy ő személyesen  vágta  el  
az ivószarut  erre a célra.  Dr. Ph. Markus elmondta,  hogy  a gazda 
nem  akarta  a  szarut  eladni,  sem  elajándékozni.  Végül  is  a  
korcsmában kötöttek ki, ahol Bednárik, aki sohasem ivott, részegre 
itta  magát  a  gazdával,  s  így  jutott  hozzá  az  1893-ban  készített  
műhöz. Bánóc csak néhány kilométerre van Nagykapostól.  Miután 
tudjuk, hogy a harmincas években Balogh Edgár kutató útjai során 
Nagydobronyba  is  ellátogatott,  itt  rendkívül  szép  szarukat  
(kürtöket,  sótartókat)  mutattak  neki,  a mester  kilétét  e tájon  kell  
keresni. A témával foglalkozott az ungvári televízió magyar adása 
is, amikor a nevezett  faluból közvetített  programot  a  kilencvenes  
évek  elején.  Munkáit  egész  biztosan  meg  lehet  különböztetni  
Volosinétól,  mivel  mindig  csak  egyféle  liliommintát  használt.  
Juhász az ornamentikában tízágú csillagvirágot alkalmaz,  Volosin  
pedig  sohasem  élt  ilyen  mintával  a  szabad  terület  kitöltésére.  A  
szegélyminták  Juhásznál  nyilak  vagy  keresztek,  Volosinnál  fésű  
alakúak vagy stilizált liliomok. Juhász ismerte a félkör alakú vésőt 
és szépen tudott csipkézni (lásd. az 54., 55., 56. sz. ábrákat). Juhász 
10-12  évvel  fiatalabb  Volosinnál,  valószínűnek  tartjuk,  hogy  
bojtárkodott  is  nála,  s  innen  ered  munkáik  hasonlósága.  írni  és  
olvasni nem tudhatott, mert a Bánócon készített szarun is hibásan 
van  felrajzolva az M és  а К  betű.  

S  miután  ilyen  közeli  a  megmunkálás  és  a  tervezés,  s  netán  



még bojtárja  is  volt  Volosinnak  a pásztorkodásnál.  akkor  Juhász  
János  származását  Kisgejőc,  Rát  vagy  Téglás  községekben  kell  
keresni. 

Alkotásának  legaktívabb  ideje  a  századforduló,  melyet  a  
müvein fennmaradt évszámok  is bizonyítanak. 

Gulyás János.  —  Mintegy  5-6 évvel  fiatalabb, mint  Juhász.  
Remekbe  szabott kürtje az 58. sz. ábrán  látható. Központi  témája 
egy  stilizált  rózsa,  melyet  egy  kettős  vonal  ölel  körül.  Aztán  
hosszirányban tulipánok helyezkednek  el a kürtön. Jellemző, hogy 
mintáit pontozással  emeli  ki, hogy azok  feltűnőbbek legyenek.  A  
vékony  véget  domborítással  díszíti,  majd  gömbölyűre  faragja  a  
befejező véget. 

Ismeretlen  alkotó.  —  Lásd.  az  59.  és  60.  sz.  ábrákat.  Az  
alkotó  minden  bizonnyal  olyan  kastély  környezetében  élt,  talán  
juhászkodott  (az ábráról  ítélve),  ahol pávát  is tartottak.  Metszési  
vonalai kiforrottak. Szegélymintának  a Juhász János által használt 
liliomos variációt  alkalmazta,  de más elképzelésben  is bemutatta 
a  liliomot.  Szegélymintáinak  pontozással  ad nagyobb  hangsúlyt.  
A szarut a szerző dr. Ph. Markus Mihálytól kapta lerajzolás végett 
(egy levelezőlapra volt festve). A másik ábra Hoffer Tamás és Fél 
Edit  Magyar  népművészet  c.  könyvének  367.  sz.  ábrája.  Sem  
mintáiban,  sem  kivitelezésben  nem  hasonlít  egyik  sem  a  nagy  
pásztormüvészek  mintáihoz.  

Ismeretlen  alkotó  Kassáról.  —  Nem  pásztormunka.  
Valamelyik  polgár,  esetleg  gyűjtő munkája.  Kulhánek  Ján  (volt  
múzeumi alkalmazott) szerint nyilvántartásba vétel nélkül került a 
múzeumba.  Mostani nyilvántartási  száma:  IV 3513. A  széldíszek  
némileg hasonlítanak a pásztorok munkáira, de a témája valamilyen 
ősmagyar pajzsra emlékeztet. 

Ismeretlen  alkotó.  —  A  30  cm  hosszú  kürt  pásztortól  
származik  (lásd.  a  62. sz.  képet).  A torokrész  vastag  vörösrézzel  
van védve  a megrepedéstől.  A sok  használattól  a réz  megkopott.  



A vörösréz farka fogazattal van díszítve. A kürt rézmustokkal  van  
ellátva.  Mintázata  merev  rendszerbe  épített  tulipánokból  áll.  A  
rávésett évszám ( 1796) hamisítvány. A vésés mélyre sikeredett  és  
a hamisító a virágmintákat  is mélyebbre véste, ami az első ránézésre 
is felismerhető. Aztán látta, hogy mélyre vésett, ezért a mintát késsel 
meghurolgatta,  sikertelenül.  A kürt a kassai múzeum tulajdona.  

Fulajtár  Sándor.  —  Kisgazda  Dobóruszkán.  Saját  részére  
készítette  a kaszakő  tokot  szaruból,  egy  liter pálinkáért  adta  el  a  
szerzőnek. 

Mondok  község.  —  A  Magyarság  népra jza  című  
monográfiából átvéve. Feltételezhetően  egy ivószaru  mintája.  

Ismeretlen alkotó. —  A sárospataki kollégium  múzeumából.  
Bodnár István adománya, feltételezhetően ő maga volt a készítője 
is. A minták halat és pisztolyt ábrázolnak. Naiv munka,  kivitelezése 
gyenge. A másik műre tulipánt is karcoltak, de a kivitelezése ennek 
is ugyanolyan, mint  az előbbinek.  Mindkettő sótartó  volt.  

Bodó  András .  —  Szintén  a  sárospataki  kol légium  
múzeumából. Primitív csillag, meghatározhatatlan  négyszögek,  a  
rombuszok karcolataiba pontok vannak elhelyezve, felirata: 1911 
jul.  Iniciáléja:  B.  A.  Az  alacsony  színvonalú  pásztorfaragás  
meghatározhatatlan  stílusú.  

Mata Mihály. — Ungvidék—Palágykomoróc pásztora, ő volt 
a  legöregebb  pásztormüvész  ezen  a  tájon.  Kilétét  csak  szaruba  
vésett mintái, neve és működési évei árulják el. Egy remek példánya 
a nagymihályi  múzeumban, egy régebbi a sárospataki  múzeumban  
található meg. Az utóbbi Deák Géza professzornak, a jogi fakultás 
tanárának  az ajándéka. Deák minden vakációra hazatért falujába, 
Palágykomorócra  és  díszített  szaruk  gyűjtésével  is  foglalkozott.  
Élete  végén  egész  gyűjteményét  a  múzeumnak  ajándékozta.  A  
szerző  1990-ben  még  találkozott  két  80  éven  felüli  lányával  
Sárospatakon,  akik  igazolták,  hogy  édesapjuk  Nagykaposon,  
Csapon, Eszenyben,  Szürtén s a környező falvakban gyűjtögetett. 



Volosin  János  a  müvészkedés  alapjait  Mata  Mihálytól  vette  át.  
Mata  egy központi  ornamentumból  indít  szálakat  és azok  végére  
virágmintákat  ragaszt,  tulipánt,  bodzát  és rózsát.  Csak  bicskával  
dolgozott,  amellyel  kecskekörmös  mintákat  készített.  Szépen  
kivitelezett  ivószarui  a  vékony  végeken  domborítással  vannak  
díszítve, majd gömbben vagy makk formában végződnek.  Müvein  
néha megjelenik  a kisbalta,  esetleg  a pisztoly  is, de  ivószaruinak  
bőrrel  való  díszítései  utánozhatatlanok.  Lényegében  az  ilyen  
bőrökön volt az ivótülk az övre akasztva, s annak leakasztása  után  
a  pásztor  a  csüngő  hosszabbik  végét  fogta  meg,  s  így  kezét  
meghosszabbítva merített vizet a Latorcából. Díszeit  szálkázással  
bővítette és így emelte ki a mintákat. A sallangokat pityke gombbal 
díszítette és alkalmatossá faragott fával nyomásos mintákat képezett  
rajtuk.  Első  igazoló  müve  1866-ból  való.  Később  Nagymihály  
mellé, Nagyzalacskára  került pásztornak,  ahol a Fábián  családnál  
dolgozott. Tarisznyájának díszítése az akkori divat szerint készült. 
Pásztordinasztiák  nevelkedtek  segítségével  és  többen  magasabb  
színvonalon  is képviselték  ezt  a művészetet.  Munkáit  lásd.  a  68-
71. sz.  képeken.  

Ismeretlen  szlovák  alkotó.  —  A  kassai  múzeum  sacai  
raktárában  van  elhelyezve  a  N  9994  szám  alatt.  Ez  a  legrégibb  
jelzőkürt a Felső-Tisza-vidéken, amellyel eddig találkoztunk.  1859-
ben készült (Mata  Mihályé keletebbre  1866-ban).  Megmunkálási  
módja  metszés.  A  varanói  járásból  származik,  talán  Csáklyó  
községből. A megállapítás csak a logikus összefüggéseken alapul, 
mert semmilyen bizonyítékkal nem rendelkezünk a mestert  illetően.  
Az  azonban  biztos,  hogy  gróf  Forgács  István  ajándékozta  Puky  
kassai gyűjtőnek. Ezt támasztja alá, hogy  a vastag végében ma  is  
ott van  a beragasztott  cédula  a beírásokkal.  Mivel  a témája szláv, 
ezért az is bizonyos, hogy szláv volt az alkotója is. S azért Csáklyó, 
mert Forgács gróf birtoka Nagyszalánctól  Harlányon és Csáklyón 
végződött  és itt a lakosság szlovák nemzetiségű.  A kürt  díszíthető 
mezője  tel jesen  ketté  van  osztva  (Volosinnál  ilyet  nem  
tapasztalunk).  A felső mezőben az ornamentika  vadrózsa-imitáció  
és  az  abból  ágazó  ágak  végein  tulipán,  bodza  és  két  szívvirág  



látható. A szabadon maradt terek ki vannak töltve:  virágcserépben  
lévő virággal, egy pipázó lengyel zsinóroskabátú  férfialakkal. Ott 
van a nap és a hold. Jelen van a kutya, a madár, a hal, ami szokatlan 
— egy szirén, valamint  látható pisztoly, kés, csipeszfogó, balta és 
egy  szuronyos  puska.  Az  alsó  mező  aszimmetrikus,  központi  
ornamentika nélküli, kecsesen ívelt szárak komplexuma, melyekből 
szívvirágok,  levelek,  tulipánok,  rózsák,  bodzavirágok,  bimbók  
rügyeznek kifelé és befelé is, ugyanakkor a szárak üres belsejében 
egy  stilizált  vadrózsa  helyezkedik  el.  A  másik  oldalra  vezető  
szárakon  hasonló  virágok  vannak  bedolgozva.  Ott  van  viszont  a  
szabad részen a sikló, a vadmacska, a paradicsommadár is. Felirata: 
В  о  z  1859  D  D  J.  Ebből  biztosra  vehető,  hogy  a  szerző  nem  
tudott  írni és olvasni. Feltételezhető,  hogy  a felírás értelme:  Boze 
daj  (Adjál  uram).  Ha  a jelentés  ez,  akkor  a  mester  szlovák  
nemzetiségű.  Volosin  ebben  a  korban  még  nem  élt,  sohasem  
használta  a metszés  technikáját  és  ilyen  megosztásban  sohasem  
helyezte el mintáit a kürtön, de a szívvirágokat sem használta  soha.  
A szélmintákat kecskekörmök és geometrikus ábrák díszítik. Ebből 
az  is  következik,  hogy  Volosin  szolgálati  helye  és  Mata  Mihály  
szolgálati helye közt a távolság csak 4 km volt, kürtjeinek díszítő 
elemei központi témából indultak ki, csaknem naponta találkoztak,  
minden bizonnyal  Mata tanítványa  volt a  müvészkedésben.  

A kassai  kürt biztos kezű mesterre  vall. Mintázatainak  tárgya  
hasonló  Durkáj  Jozef  díszítő  elemeihez.  A  szerző  hajlik  arra  a  
feltételezésre  is,  hogy  Durkáj  az  ismeretlen  szerző  tanítványa  
lehetett. 

Ismeretlen  alkotó.  —  A nagymihályi  múzeum  tulajdonában  
lévő szaru feltételezhetően sótartó lehetett. A díszek mintázata nem 
illik  bele  a hagyományos  módokba,  azok  elhelyezése  is sajátos. 
Kivitelezése  bicskaheggyel  történt.  Egy  szalmavirág-rozetta  
hullámvonalakkal bekeretezte, s ebből ered egy tulipánszár, melyen 
egy hatalmas tulipán helyezkedik el. Ebből még két kisebb tulipán 
ered. Száldíszei egyik végükön kecskekörmösek, a másikon késsel  
képzett csipkézésüek. Kezdetleges  kivitelezés.  



Ismeretlen  alkotó. — Bednárik  Rudolf találkozott  a kürttel  a  
Budapesti  Néprajzi Múzeumban.  Pargó  (Parchovany)  községből  
származik  (lásd. 74. sz. kép). Az ábrával dolgozatában  behatóbban  
foglalkozott.  A  kürt  fénymásolt  eredetijét  viszont  dr.  Markus  
professzor  mutatta  be  tanulmányában.  Első  ránézésre  is  
megállapítható,  hogy  szlovák  eredetű.  Mestere  ismeretlen,  
feltételezhetően a faluban az Andrássy grófok agrártenyészetében 
dolgozó  egyén.  Készítője  ismerhette  Volosint,  mert  a  minták  
elhelyezése  követi  a  mester  megoldásai t .  A  központi  
ornamentumból  vezető  szálak  azonban  rövidek,  az  azok  végén  
elhelyezkedő  virágmintákat  szálkázással  emeli  ki  a  művész.  
Mintáiban sokszor használja a lóherelevelet, amit Volosin sohasem 
használt.  Szegélymintái  szépen  vannak  elhelyezve,  de azok  csak  
imitációi,  nem  is  variációi  a  liliomoknak.  Szépen  vannak  
kidolgozva  csipkézett  és hullámvonalakkal  bezárt  sávjaikban.  A  
vékony rész szegélyét  szlávos fésümintával fejezi be. 

A 75. sz. ábrán a fenti kürt testvére van feltüntetve. A szerzője 
ugyanaz, de a jelzet  szerint Dvorianky községből  való.  A két falu 
nagyon közel van egymáshoz és nincs kizárva, hogy a mester innen 
járt  a  farmra  dolgozni.  Ez  a  mü  a  szlovák  nemzeti  múzeum  
tulajdona Martinban  (Túróc  Szent  Mártonban).  

A 76. ábra  a 75. kép kiterített  mása.  

Ismeretlen  alkotó. — A 77. ábrán szereplő munkát  a magyar 
szerzők  közül  többen  is  szlovák  alkotásnak  minősítik,  de  senki  
sem ismeri készítőjét. Szegélymintái  és a vékony rész faragásai is 
erre utalnak.  A magyarok  inkább makkal  fejezték be az  ivószaru  
vékony végét.  

Durkáj Jozef. —  Hallatlanul  biztos technikával  dolgozott.  A  
78. sz. kürt a nagymihályi múzeum tulajdona. Dr. Ordos etnográfus 
elhozta a szerzőhöz egyeztetés végett és akkor derült ki, hogy egy 
eddig  csak  müveiről  ismert  mester  nevét  sikerült  megtalálni.  A  
jelzett remekmüve  1880-ból való, s ezen a kürtön jelent meg neve 
is  "Durkáj  Josko"  formában.  Szlovák  alkotó,  aki  egy  kevésbé  
díszített  ornamentumhoz  kapcsolta  a virágdíszeket:  a tulipánt,  a  
bodzát,  a négylevelü  lóherét. A díszek közt szerepel  a nap, a hold. 



Virágtégelybe  helyezi  a virágot.  Ott  van  a hal,  a páva,  a sikló,  a  
kisbaltás  pásztor,  a  kakas,  a  kés,  a  pásztor  babája,  akivel  épp  
koccintanak, megvan a madár ábrája is. A pásztor — szlovák  létére  
— nem fokost, hanem kisbaltát  szorít  a kezében. Szegélymintái  a  
széles végén geometriaiak, a vékony végén félkör alakú karcolások, 
melyek  az alatta  lévő bevéséseket,  domborításokat  fedik. Durkáj 
mintái  felismerhetők a többi müvén  is.  

A 79. számú sótartó.—  1895-ben készült. Rajta van a mono-
gram  is:  D.J.  Ábrázolja  a  kezében  baltával  táncoló  pásztort,  a  
központi  mintát  és  a  szárakon  függő virágokat.  Ugyanitt  látható  
egy  ivószaru,  melyen  a bőrdíszítés  is  látszik.  Ez  a munka  1895-
ből  való,  ábrázol  egy  pávát  és  szabadon  egy  baltát  is.  Mindkét  
tárgy  a  sárospataki  múzeum  tula jdona,  s  Deák  Géza  
gyűjteményéből  származik.  

80.  számú  kép.  —  Az  ivószaru  a  nagymihályi  múzeum  
tulajdona.  A  mester  négylevelű  lóherével,  ornamentummal  
díszítette. A belőle eredő rövid szárak tulipánban és bodzavirágban 
végződnek. A szabad tér dísze a kakas, a páva, a darutollas  legény  
és a szerető. A vékony végen  a szélszegély  fésűs alakú. 

81. számú kép. — Az ivószaru  1899-ből  való, 38 cm hosszú,  
Deák  Géza  gyűjteményéből  való.  A  mester  Völosin-liliommal  
próbálkozott.  A  szegélyminták  párhuzamos  vonalak,  melyek  be  
vannak  szabdalva,  alattuk  és  fölöttük  hullámvonalak  vannak.  A  
vékony  vég fésűs befejezését követik  a faragott gömbök. A  szaru  
a sárospataki múzeum tulajdona. 

82. számú kép. — A sárospataki múzeumban látható  ivószaru  
Deák Géza gyűjteményéből való. Központi ornamentuma  stilizált  
tulipán.  A  széldíszek  párhuzamos  vonalak  bevágásokkal,  
kecskekörmökkel,  rombuszos  geometriával  és  hullámokkal.  A  
vékony  végén  fésűs  dísz  található,  melyet  faragott  gömbben  
végződő domborított  faragás követ. 

Ennek  folytatása  a  83.  kép,  mely  az  ivószaru  másik  oldalát  
tárja elénk. Látható rajta a táncoló pásztor két kisbabával,  ott van 
a kakas  is. Szépen  díszített  a bőrsallangja. 



84.  számú  kép.  —  A  bevezetőben  részletesen  leírt  sótartó,  
melyet  a  szerző  kapott  ajándékba.  A  megszokott  ornamentumot  
tartalmazza: rajta van a nap, a hold és a csillagok. Ott van a kisbalta, 
a paradicsommadár és a pisztoly. Széldíszei hasonlók  az előzőben 
taglalt  munkákhoz.  

Besenyei Juraj. — Ivószaru  1932-ből. Egy fiatal mérnök hozta 
el  egyeztetés  végett  Nagymihályból.  Készítője  Nagyszaláncról  
való, mert tulajdonosának az ebben a községben lakó nagymamája 
ajándékozta.  Romantikus  témájú,  az  angyal  hozza  a  levelet  az  
ábrándozónak.  A virágokat  a faragó összefüggéstelenül  helyezte  
el, jellemző a sokszínűség. Bizonyára színes tust használt a készítő, 
mert  sárga, barna, piros, kék, zöld és barna színekkel  pompáznak  
a  karcolt  mélyedések.  Felirata:  Besenyei  Juraj,  1932.  11.  X.  
Széldíszeit  csupán  hullámvonalak,  illetve  farkasfogú  vonalak  
képezik. Vékony végén egy galamb, a vastagon 4 kis fogoly madár 
látható. 

Vaskó  Andrej.  —  Nagyzalacskai  pásztor.  A  mű  az  eperjesi  
múzeumban  van  elhelyezve.  Az  1954-es  gyűjtéskor  került  a  
nyilvánosság  elé.  A mintázás vonalkázott,  de formai  elhelyezése  
hasonlít  Volosinéhoz.  A mű  1909-ben készült.  A  szájhagyomány 
szerint  Vaskó  több  munkát  is  készített,  de  azokat  elherdálta  
pálinkáért.  Ornamentikájában  a  párhuzamos  vonalak  közei  be  
vannak  hasítva  késheggyel.  Ugyanez jellemző  a  vastagabb  vég  
szélmintájára is, míg a vékony végen geometrikus  rombuszokkal,  
farkasfogas vonallal  s hullámos vonalakkal zárja a mintákat. 



A rajzok jegyzéke 

1.  Ungvidék  térképe  1900-ból  —  Pallas  Nagy  Lexikona  
alapján  —,  mely  átlóval  jelzi  a  második  világháború  utáni  
határrendezést. 

2.  Ungvidéki  botok:  1-hajítóbot, 2-hajítóbot,  3-hajítóbot  
vagy bunkósbot, 4-pohárosbot, 5-kerülőbot, 6-ünnepi bot szaruval 
kombinálva,  7-ünnepi bot domború  faragással.  

3.  Ungvidéki  karikás ostor általános  vázlata.  
4.  A  nyél  végződései:  1-nyakalt  nyél,  2-kifúrt  nyél,  3-

csapókötéses  nyél,  4-szíjfüles  nyél,  5-szíjfüles nyél,  6-mongol  
megoldás,  7-fémkarikával  bővített  szíj füles  nyél,  8-facsavaros  
megoldás. 

5.  Elegáns  nyílfonatok:  1-a  markolattól  szoknyás,  majd  
átmeneti  és  a  nyél  közepétől  felfelé  díszített  sallangok  Lelesz  
községből; 2-lecsüngő szoknyás nyéldíszítés Vajkócról; 3-felfelé 
díszített sallangok Ungmogyorósról; 4-rezes ostor felfelé feszített 
szoknyákkal  Nagyszelmencről;  5-ellipszis  alakú  nyél  füles  
díszítéssel  Dobóruszka  községből;  6-nehéz ostor felfelé díszített 
sallangokkal Nagykaposról;  7-csapókötéses nyél  Nagykaposról.  

6.  A  leleszi  ostor eredeti  tulajdonosa Kohut  Béla.  Jelenleg  
özv.  Kovács  Lászlóné  bir tokában  van  Nagykaposon.  
Virágcserépből  eresztett,  színes műanyagból  készült  virágcsokor  
díszíti nyolc ágban fonva.  Figyelmet érdemel nyelének bőrrel való 
díszítése,  fonata.  

7.  Nyolc ágban  font, csüngő szoknyás,  piros  szilvafanyelü  
ostor.  Volt gazdája Kusnyír Jankó bácsi  Vajkócról.  

8.  Rezes  ostor  Nagyszelmencről.  A  Bernáth  család  volt  a  
tulajdonosa. Felírása olvashatatlan, feltételezett szövege: Csizmár 
Margit. Rézzel kivert fogantyúján ott van az élet fája, a  csillagok,  
a nap és  a  hold.  

9.  Forgókarikás ostor Mogyorósról.  Felfelé néző sallangjai 
hurkolással  vannak felerősítve. Szironyozás  16 ágban. 

10.  Molnárcsik  István  ostora  Dobóruszkáról.  Készítette  
bátyja, József a saját kidolgozású borjúbőrből. Nyelének  díszítése  



ez ideig nem nyert magyarázatot. Nyolc ágban font ostor gyönyörű 
kivitelezéssel,  igazi  remekmű. 

11.  8 ágban  font  ostor  piros  szilvafanyéllel,  csapókötéssel.  
Mestere  Puskás  János.  

12.  Fanyeles kondásostor Abaráról. Parasztlegény  munkája.  
13.  Kaszonyi  János  nehézostora  Nagykaposról.  Darabosan  

van kidolgozva.  Sallangjai felfelé feszítettek, nyolc ágban fonták. 
14.  Ivókanál  feneke.  Győrffy  István,  Visky  Károly:  A  

magyarság néprajza, II. kötet,  195. oldal. Ugyanannak a mesternek 
a munkája a 14/a. számmal jelölt ivókanál. Az első Hont  megyéből  
származik,  a második Nógrád  megyéből.  

15.  Ivókanál-csanak Bajánházáról. Berzeviczy István, Ungvár 
volt  polgármesterének  tulajdonából  került  a  szerző  birtokába.  
Alakja és feneke teljes hasonlóságot  mutat  a  14. ábrával. 

16.  Ivócsanak  Bajánházáról,  ugyancsak  Berzeviczy  István  
tulajdonából. Talapzata  és fogantyúja kígyó  alakú.  

17.  Ivócsanak  Mokcsakerészből,  készítője  ismeretlen.  A  
szerző tulajdonában van. 

18.  Ivócsanak,  a  butki  teknősök  munkája .  A  szerző  
tulajdonában van. 

Volosin munkái  (19-31):  
19.  Ivószaru  1885-ből. Domanovszky György: A magyar nép 

díszítő  művészete  c. könyv  (megjelent  1981-ben)  121. ábrája.  A 
szarut  Domanovszky  Zemplén  megye  termékének  véli,  de  
valójában  Volosin munkája. 

20.  Pásztorkürt  1885-ből.  Volosin  volt  gazdájának,  Pálóczy  
Horváth Józsefnek készítette  Tarnócon.  A tulajdonos halála  előtt  
dr. Molnár Zoltán természetrajztanárnak ajándékozta. A nevezett 
a háború után Kassára költözött, s miután anyagi gondjai voltak, a 
kürtöt eladta a kassai múzeumnak.  A múzeum sacai raktárában  az  
N 3322 szám alatt  van  nyilvántartva.  

21.  Ivószaru kiterített rajza. Lásd: Balassa—Ortutay:  Magyar  
néprajz,  1979,  179. ábráját. 

22.  Az  ivószaru  Mátyócon  készült.  Látogatás  alkalmából  
vésett  gyors munka Vályi  Kálmán  udvarán.  

23.  Rühzsírtartó.  Domanovszky  György:  A  magyar  nép  



díszítő művészete, 317. oldal,  124. kép. 
24.  Ivószaru  1881-ből.  Deák  Géza  professzor  

gyűjteményéből, mely a sárospataki  múzeumban  található.  
25.  Ivószaru gróf  Lónyai  kastélyából,  Deregnyőről.  Háború  

utáni gazdája sótartóvá  alakította. Jelenleg  a szerző tulajdonában 
van. 

26.  Volosin első kísérletei  a kettős ornamentikával. Győrffy 
István—Visky  Károly:  A magyarság néprajza, 24.  oldal.  

27.  Volosin legszebb kettős ornamentikával készült munkája. 
Hofer Tamás—Fél  Edit: Magyar népművészet,  1975,  165.  kép.  

28.  Mértani  szimmetriára  alapozott  a kürt  díszítése,  mely  a  
kassai múzeum sacai raktárában van elheyezve N 3323 szám alatt.  

29.  Vályi  Kálmán  gazdatiszt  részére  készített  remekmű.  
Egyedüli  példány, melyet Volosin fel is zsinórozott. Ing Asszonyi  
Arpádné született  Vályi  Mária tulajdona  Nagykaposon.  

30.  Vadászkürt,  Dr.  Markus  Michal  leírása:  újabb  leletek  a  
Kelet-szlovákiai  díszített  szarukkal  kapcsolatosan.  A  Kelet-
szlovákiai  múzeumba  a  zempléni  múzeumból  került.  A  szlovák  
eredeti szöveget fordította a szerző. Nagyon szépen díszítetett kürt, 
melynek  keretvégződései  már  a  liliomos  mintákból  vannak  
levezetve. 

31.  Ugyancsak  a néprajzi  múzeumból,  dr.  Markus  közlése.  
Volosin-kürt  a korai évekből, amikor a központi rozetta még  nem  
fogta át  a kürt teljes felületét. 

32.  Dudás  János  pálóci  pásztor  munkája ,  aki  
növénykivonataival  gyógyított  és kongóit, csengőit  zeneileg  úgy  
összehangolta,  hogy  a  kijáró  csorda  zenélve  vonult  a  legelőre.  
Követte  Volosin  stílusát,  de  a központi  rozettájáról  is látni,  hogy  
ez nem  Volosin-minta.  A híres Molnár Zoltán  kürtjét másolta,  de  
épületei  is  csak  fantáziából  születtek.  Dudás  Mokcsakerészből  
származott, s e müve Nagykaposról került a zempléni  múzeumba.  

Lengyel János  munkái  (33-44.):  
33.  Lengyel János alkotása  halászháló javítását  ábrázolja.  
34.  Sótartó.  Készítette  Szentimrey  Mihály  jegyzőnek,  aki  



Dobóruszkán  tevékenykedett.  A sárospataki  irattár  és  a  múzeum  
igazgatójának, ifj. Szentimrey  Mihálynak  a tulajdona. 

35.  Sótartó. Készült  1906-ban Eszterhay Károly  úrbéresgazda  
részére. 

36.  Ivószaru,  melyet  felettesének  szánt  ajándékba.  Készült  
Kis Petre János  számadópásztor  részére.  

37.  Sótartó.  Ismeretlen ptruksai  munkás tulajdona. 
38.  Sópotrok  1960-ból,  a megmunkálás technikája  metszés.  
39.  Konyhai sótartó. Készült  1955-ben. Ajándék az amerikai 

unokának. 
40.  Sótartó  1960-ból.  Témája:  paraszt-pásztor  találkozása.  

Rá van  karcolva  a lepke  is.  
41.  Sótartó.  A dobóruszkai  templomot  ábrázolja.  Készült  a  

kanadai  unokának.  
42.  Vadászkürt. Az alkalmazott technika karcalozás.  Készült  

a kanadai  unokának.  
43.  Sópotrok  metszés  technikájával  k idolgozva.  A  

megszokott minta műanyagba  metszve.  
44.  Vadászkürt.  38 cm hosszú. Ez  a mester  utolsó munkája,  

melyet  86 éves korában  készített  Stasko erdész  részére.  

Lengyel  Miklós munkái  (45-47.):  
45.  János öccsét rajzolta le az  alkotó.  
46.  Sótartó.  Kivitelezési  technika:  karcalozás.  Motívuma:  a  

Budaháza  és  Dobóruszka  közötti  nagykereszt,  két  pásztor  
találkozása.  Sukál  Pál barátja részére  készítette.  

47.  Kanászkürt, melyen a 30-as évek kanásza van  ábrázolva.  

Bubincsák János  munkái  (48-53.):  
48.  Pásztorembert  ábrázolt  a szerző.  Csicser.  
49.  Saját készítésű  pásztortarisznya.  
50.  Csonttal  kivert  ünnepi  bot.  
51.  Erdélyi  Mihály abari lelkésznek  készített sótartó.  Csáder  

László pozsonyi  riporter magával  vitte a fővárosba. 
52.  Szarvashívó, 38 cm, megbízásból készült.  Kidolgozásánál  

jelen  volt  a  szerző.  



53.  Dísztülök, 76 cm hosszú, karcalozás technikájával készült. 
Markó  Sándor  vadász  megbízásából  vadászjelenetet  ábrázol.  

Juhász János  munkái  (54-57,):  
54.  Ivószaru,  karcalozással  díszítve  és  salétromsavval  

(választóvízzel)  sárgítva.  Felirata:  Juhász  János  1892  (Néprajzi  
Múzeum, Budapest,  hossza  38  cm).  

55.  Ivószaru. Felirata: Juhász János emlék—  1893. A kassai 
múzeum  tulajdona.  Dr.  Bednárik  Rudolf  gyűjtése  Bánovce  
községből. 

56.  Díszített  ökörszarv  funkció  nélkül.  Györffy  István  —  
Visky Károly: A magyarság tárgyi néprajza c. könyvből, 247. oldal. 

57.  Ivószaru,  melynek  felirata:  Juhász  János,  1894.  A  
Budapesti  Néprajzi Múzeum  tulajdona.  

58.  Gulyás  János.  Dísztülök.  Bátky—Györffy—Visky:  A  
magyarság  tárgyi néprajza,  I. kötet,  316.  oldal.  

59.  Ismeretlen  alkotó.  Sótartó  1898-ból.  A  budapesti  
néprajzi  múzeum  tulajdona.  Választóvízzel  sárgított  díszítéssel  
készült. 

60.  Ugyanaz  a  szerző.  Rühzsírtartó.  Felirata:  1898.  Hoffer  
Tamás—Fél  Edit: Magyar művészet,  376.  ábra.  

61.  Ismeretlen alkotó. A kassai múzeum IV 3513 sz. kürtje, 
39 cm hosszú. Nem  pásztormunka.  

62.  A  kassai  múzeum  30  cm  hosszú  kürtje.  Pásztormunka,  
de  az  évszám  hamisítás:  1796.  A  beírás  mélyre  sikeredett  és  a  
hamisító utána mélyítette  az eredeti  mintákat  is.  

63.  Fulajtár  Sándor  kisgazda  müve,  Dobóruszka.  
Fenőkőtok.  Kivitelezési  technika:  metszés.  

64.  Ivószaru  kiterített  mása  Mondok  községből.  Bátky—  
Györffy—Visky: A magyarság tárgyi néprajza, 248.  oldal.  

65.  Ismeretlen  pásztor  munkája  Bodnár  István  
gyűjteményéből, melyet  a kollégium múzeumának  ajándékozott.  

66.  Ugyanaz  a mester, ugyanaz  a személy az adományozó,  s  
sárospataki  kollégium  múzeumából  rajzolta ki  a szerző. 

67.  Bodó  András  sótartója  Deák  Géza  gyűjtéséből.  A  
sárospataki  kollégium múzeumának  tulajdona.  



Mata Mihály munkái (68-71.):  
68.  Ivószaru  1896-ból. A nagymihályi Zemplinské  Múzeum  

tulajdona. 
69.  A 68. ábrán bemutatott  szaru  börakasztója.  
70.  1866-ban  készült  ivószaru  Deák  Géza  professzor  

gyűjteményéből. A sárospataki múzeumban  van  elhelyezve.  
71.  Ivószaru  Deák  Géza  professzor  gyűjteményéből.  A  

sárospataki múzeumban  van  elhelyezve.  

Szlovák  szerzők:  
72.  Ismeretlen alkotó. Jelzőkürt,  1859-ben készült. Díszítési 

motívumai  szokatlanok, aszimmetrikusak.  Kivitelezési technikája: 
metszés.  A  nagyszalánci  gróf  Forgács  István  adományozta  Puky  
kassai gyűjtőnek. Jelenleg a kassai néprajzi múzeum darabja. A  sacai  
raktárban van elhelyezve N 9994 szám alatt.  

73.  Ismeretlen  alkotó.  Feltételezhetően  sótartóról  van szó.  A 
nagymihályi Zemplinské Múzeum tulajdona. 

74.  Ismeretlen  alkotó  Pargóról.  Motívuma  szokatlan:  
lóhereleveles díszítés, melynek elrendezése hasonlít Volosinéhoz. A 
budapesti néprajzi múzeum tulajdona. Publikálta Bednárik Rudolf a 
Pastierske rezbárske umenie c. müvében,  168. ábra. (A községben az 
Andrássy-grófoknak volt agártenyészetük.) 

75.  A  martini  múzeum  tulajdona.  Dvorianky  községből  
származik.  Ugyanaz  a  mester  készítette,  aki  a  74.  darabot.  
Feltételezhetően  ő is a pargói kutyatenyészeten  dolgozott.  

76.  A 75. sz. ábrán bemutatott  kürt kiterített  mása. 
77.  Ismeretlen mester. Bátky—Györffy—Visky: A magyarság 

tárgyi néprajza, 247. oldal, a magyarok által is szlováknak minősített  
kürt. 

78.  Durkáj  Jozef  munkája  1880-ból.  Pásztorkürt.  A  
nagymihályi múzeum tulajdona. 

79.  A  pásztorművész  ugyanaz.  Műve  1895-ből  származik.  A  
sárospataki múzeum tulajdona. Deák Géza professzor gyűjteményéből 
való. 

80.  A nagymihályi múzeum tulajdona. 
81.  Ivószaru  1899-ből,  mely  38  cm  hosszú.  Deák  Géza  

gyűjteményéből. 



81  Ivószaru Deák Géza professzor gyűjteményéből (Sárospatak). 
83.  A 82. számú ivószaru más látószögből. 
84.  Sótartó Abaráról. Durkáj munkája. 
85.  Besenyei Juraj nagyszalánci  pásztor  feltételezhetően tus-

sal  színezett  (sárga,  kék,  piros,  zöld)  munkája.  Tulajdonosa  
nagymihályi  lakos,  akinek  nagyanyja  Balog  vezetéknevű  szalánci  
asszony. 

86.  Vaskó  Andrej  munkája.  Műve  az  eperjesi  múzeum  
tulajdona. Nyilvántartási száma:  1783/953.  
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