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A pasztorok haziipara es neprniivieszete
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A pasztorok bonyolultabb szcrszannaikat es
oltOzektik cifrabb darabjait szakemberektol szereztek
be. Gazdasagi heIyzettik, sajatos igenyeik viszont
sztilcsagesse teat"( — utalva S. Kovacs (1983)
munkdjdra —, hogy nagyon sok szerszamot, kezbeIi
holmit, sot ruhadarabot is maguk keszitsenek.
Kezdetben a hasznalati targyak formajat a
celszeriiseg jellemezte. A XIX. szazadban a
megvaltozott paraszti izlesnek megfeleI6en diszesebb
szerszdmokat
keszitettek
maguknak. Sajatos
diszitotechnikat es motivumokat alakitottak ki,
amelyek terben es az idovel vaitozva igen nagy
gazdassfigot mutatnak. A pasztorholmik diszitesenek
karakteret a pasztoreIethez vaI6 szoros kotodes adta.
A pasztorok mtiveszetet a pasztorok eletvitele,
Iclkivilaga es sajatos igenyei gazdagitjak. Ezt
Malonyay (1911) ,.A magyar nep milveszete" III.
kbteteben szakmai es erzelmi 01(1E14.61 tarja elenk,
amikor ivy ir: A pasztor eszkozei, ruhazata irant vale)
szeretetet is mcginutatja, raviszi lelkenek a szabad
termeszet Men megtermekenyillt gyOnyoraseget, s az
igy kesztllt pasztorholmin is meglcijiik neptink
miiveszi es forma-erzeket, kepzcletenek gazdagsagat,
a szepert val6 rajongasat, tigyesseget, otletesseget.
[Malonyay DersO (1986-1919) iro es
m6
. ve s zetto rten esz. Jelentos neprnuveszeti
gyiijtomunkat vegzett. F6 move: A magyar nep
mtiveszete kotetj.
A haziipar fogalonnkorebe olyan kisipari meretti,
reszben arut tennel6 tevekenyseg sorolhatO, amellycl
a pasztor elsosorban a maga es csaladja, illetve tarsal,
vagy kozvetlen kornyczete reszere hasznalati
targyakat keszit. E targyak a pasztorkodas cszkozei
eloal I itasan WI a mindennapi elet kiilonboz6
hasznalati celjait az allatok verielnne, a haztartas
eszkozeinek eIoallitasa, a csaIad sziiksegietei es
igenyei kielegftese — szolgalta.
A pasztorok haziiparanak es mfiveszetenek
kapcsolata tlgy fogaimazhatO 'nog, hogy a kisipari
szintu termek-eloallitas a sztikseges es celszere,
haziIag kivitelezhet6 mennyisegi igenyeket elegiti ki,
mig a miiveszi, cliszita tevekenyseg mar a pasztorok
sajatos minOsegi tudisat es sziiksegletet mutatja.
Ism& utalva Malonyay (1911) Domanovszky
(1944) kozleseire, megallapithat6, hogy c
tevekenysegek, bar j61 elktilonithetak, megis
szorosan egymasra eptilnek.

A Karpat-medencehe hanfoglalo oseink allattarth nepkent

erkeztek.. Az allattancishoz_

kotodtien a

pasztorkodas hazai

viszonyaink kdzott - bar a tOrtenelmi es gazdasagi fejl5dessel
sokat valtozott - mindig jelentfis szerepet toltott be.
Az otthon foTytatott kisipari tevekenysegkent megfogalmazhato
hoziipar a

priszlorkodjssal foglalkozd ember es csaladja

igenyeinek jelentos reszet kielegitetie.
A pasflorok mural muvelt

mliveszet,

mint a nepnniveszet

ciltaldhan, a nep szeperzekenek megnyilvetnulasa.
A pcis;torak hazilpara es nipmaveszete osszetevoiaek

hemutatasa - mertekadt; fiffrrismunkdk kfizleseire epitve rejvid
[iisekinies: ad az iisszetetl, esmenkEou keve.5b6

Lin/en hatalthas

ertekrerl. x hagyomanyok felkarolasa hozzajdrulhat a
viaafejleszthsi tevekenyseg sokretii celjainak eleresehez.

SUMMARY
Our conquering ancestors arrived in the Carpathian Basin as
an animal keeping people. Connected to animal keeping, herding
always had an important role in our country, although it has
changed a lot parallel to historical and economic development.
The home craft, as a small- scale activity practised at home,
satisfied nearly all needs of herding people and their families
The art of shepherds,

as folk

art in

general,

is the

manifestation of people's sense of beauty,
Based on authentic sources, we can say that the presentation

of components of shepherds' home craft and folk art offer a brief
tntroduction to the complicated and sometimes unappreciated
values. The embracement of these traditions may contribute to the
attainment of manifold aims of rural development.

BEVEZETES

Es IRODALMI ATTEKINTES

A pasztorok, az allatorzessel foglalkozo gulyasok,
csik6sok,
juhaszok,
kanaszok.
pasztorfoglalkozasoknak hazankban is rendkiviil
nagy rritiltja van. A legelteteses allattartas valtozasa,
a pasztorelet korlatok ktize szoritasa a faIvaktol
gyakran tavoi, a pusztakon 616 pasztorok kOreben
alakitotta
ki,
hogy
a
mindennapi
elettik
kenyelmesebhe tetelehcz sztikseges eszkozoket,
targyakat maguk keszitsek el (Manga, 1963).
A pdsztorok zart foglaIkozasi rendjet figyelcrnbe
veve Domanovszky (1944) a pasztormilveszet
korebe anon tevekcnysegeket sorolja, melyeket a
pasztorok maguk, vagy masok hasznalatara
keszitenek. A pasztormiiveszet kifejezest Herman
Ott6 hasznaIta eloszor.
Manga (1963) a pdsztorok e tevekenyseget tigy
jellemzi, hogy a szukebb kozOssegilk tarsaclalmi
helyzete Dal mcgszabott eletkortilmenyei, ismeretei
es szepsegidedija mind a targyak mcgformalasaban,
mind pedig a targyak disziteseben megmutatkortak.

A
PASZTORFOGLALKOZASOICHOZ
KAPCSOLODO HAZIIPARI TEVEICENYSEG
A haziipar fogalomkorebc tagabban ertelmezve itt
mindazok tartoznak, amelyek hazilag keszithetOk is
az dllattartashoz, ilietve a terrneszetes kOrnyezethez
kbtodo termekek eloallitasat szolvaljek.
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A pdsztorelethez kapcsoIodo l'obb tevekenysegek
jelentOs resze az6Ietmed es a gazdasagi kOralmenyek
yaltozdsa miatt hatterbe szorult, vagy feiedesbe
mertilt. A teljesseg igenye nelkui, de a sokszinilseget
es a potencialis gazdagsagot szemlelteti a Manga
(1963), Fel, Hofer, K. Csillery (1969), Platthy, Ronai
(1978), S. Kovacs (1983) es Csokos Varga (1998)
.munkaibOJ merito,
term ek ek
a kil1on bozo
elodllitasara utalo, alabbi osszefoglalds:
• Allati eredet6 eleImiszerek: his (jeliegzetes
etelek), tej (gomolya; sajt, turp savoy.
• Allati eredetii ruhazat: juhbOr (suba, nadrag,
duda, erszeny, stb.), marhabOr, kecskebOr.
■ Allati eredetli hasznalati eszkozak: szarub61,
csontb61 kesziilt szerszamok, dfszck, jatekok,
barbal keszult hasznalati eszkOzOk,stb.
• Termeszetes anyagbal kesz(Ilt epitmenyek: szfn,
hodaly, kardin, fonott fal es kerftes, szarnyek,
csereny, kaliba, stb.
• Termeszetes anyagb61 kesziiit egyeb eszkozok:
vessthkosar, szaimakalap, szahriabb), gyekenybbi
font kosar, szanyeg, stb.
• Tereloszerszamok: karikas ostor (esikOsok), bot
(gulyasok), kandszbalta, juhilszkaparO.
■ Ruhazat: fonds-szdves szOttesek — ruhazat,
szOnyeg es egydb hasznalati cikkek — elOallitasa
kenclerbal,
himzes,
(gyapjObeil,
lenbal),
csipkeveres.
tarisznya, sOtart6,
■ A pasztorelet cgyeb
edeny,
yizmelegfta
gyOgyitoeszkOzak,
pdsztorkeszseg, kolomp, furulya, citcra, stb.
A pasztorok az alaposabb szakertelmet igenylo
hasznalati eszkozcikct mesteremberekke!
ke'szirtetra. Az dcsok, bogndrok, kavdcsak,
szCirszabOk, szilesok, csizmadiak, kalaposok,
szijjartak, nyergesek, kotelyerok, fazekasok munkaja
igy szorosan kOtodO- tt a pdsztorelethez.

Az eligazodashoz a nepmiiveszeti targyak
anyagara es funkciajara utaI6, mufajok szerinti
csoportosilds nytijt leginkabb segftseget, igy a faragas
es a bormunkak keszitese jellernzi elsosorban a
pasztormiivEszetet.
A pisztorfaragasok, a miiveszkedo pasztorok
tudisa (a hdii faragomesterek es famunkayal
foglaikoz6 .nads szemelyek mellett) a magyar
nepmfiveszet gazdagsagat jelzik.
Lengyel (1961) szcrint a fa- es csontfaragas a
neprniiveszet legszebb es legyaltozatosabb aga,
amely mindenekelott a pasztorok mOveszeteben
nyilvanul meg.
A kIlIonbOzo eljardsokkal — kareolas, domborti
faragas, spanyolozas, berakas — keszftett
dfszitmenyek kozott egyardnt szerepelnek az
egyszeth geometriai diszek, a virag- es
novenyornamentika, az aIlat- es emberfigurak,
jelenetek es tortenetek a pasztoreletbol, a
betyaryilagbol, a magyar nep tortenelmi mtlItjabol.
A Ssztorfatagis anyaga vailozgtos, ehosorban a
kilIonboz6 fafelek, tovabba csont, szaru es szaritott
novenyi termesek. A faragas a faban bovelkedo
Dunanttilon a leggazdagabb.
Az allatok tereleset szolgaI6 szerszarriok
pdsztorelet mindcnnapos kellekei, a csalad haztartasi
eszkOzeinek diszftese a fafaragas fa funkci6ja.
A bOrmunkAk keszitese, a bormiivesseg az
ember Osidok Ota gyakorolt fogIalatossaga. A nyers
bor naegdolgozdsahoz regen minden pasztor &tea.
Csiba (1975) frja, hogy cijardstik nem volt
korilImenyes, nem haszndltak erlelO anyagot, a
kikeszftes szarazon torrent.
A bolt k igdiTyqG eszkazok kesziti.se aagy
szakertelmet kivant. A sokretil felhasznaIas nehany
fontosabb bOrmunka felsoroldsZyal mutathat6 be. Igy
kell kiemeIni a ptisztorok hagyornanyos tevekenysegi
korebe tartozoan a karikasostor, egyeb ostorok,
csikobaros kulacs, bocskor, dohdnyzaeskO, a
loszerszarnhoz sallang kesziteset, borbal (szucs aka]
keszitett) rui -1k cifrazasat.

,

A PASZTOROK JVEPMUVESZETE
(PASZTORMCVESZET)
Az tgyes, Jo kezil pasztor mOveszkedese
(Malonyay, 191 1, majd Manga, 1963 Altai is hasznalt
kifejezes) ismertte, neyezetesse valik pasztortdrsai
koreben, A pasztor eletmodja a Icgeitetes laizben,
kedytelesb61 yegzett hasznos alkototevekenyseget is
lehetove tette.
A hasznalati targyait keszito es diszftd pasztor
igdnyei is noyekedtek, ismereteit allandOan
gazdagftotta, s ezzel egyutt fzles c is valtozott.
A latott pedal es a kornyezer is befoIyasolta a
muyeszked6 pasztor tevekenyseget (Manga, 1963).
A magyar neprnfiveszt (s benne a
pasztorrhaveszet) viszonylaz myseges, amelynek
aiapja a nyelyterifietiinkon lenyeges yondsaiban
egyezo eletforrna.
Ebben a relativ egysegen
Platthy es Ronai
(1978) a nepmuyeszet jelensdgeinek, tdrgyainak
roppant gazdagsagara, valtozatossagara hfvta fel a
szerint
a
(I 9153)
figyelmet. Mango
pasztornauveszetben kulanOsen szernbet (MO az
dbrazolOkeszseg sokrenasege.

KOVETKEZTETESEK

A pasztorok tnunkajahoz es eletehez kotodo
haziipari es milyeszeti tevekenyseg rendkiviii
sokretii, a magyar kuftLirkines jefent6s resze Ez a
gazdag orokseg ma mar leginkabb csak targyi
ernlekekben, a iejegyzett hactyomanyokban jelenik
meg.
A tema irodaInna szeleskorilen feloleli mar az osi
magyar letet is al apjaiban meghatarozo
pasztorkodast.
A lAsztormaveszet torteneteben tObb pelda mutat
arra, hogy a diszitett targyak es a diszito elernek
iijakkal gyarapodtak. A diszitett targyak es
diszftWnyck mindig kapcsolatban voItak az elettel,
koyettek a haszndlok valtoz6 igenyet, szep6rzeket.
Az utObbi evtizedek mcgyaltozott tarsadalini es
gazdasagi kortilmenyei koyetkeztEben
a
Pasztorn-ifiveszet fentiekben leirt eltetoi ma mar
nincscnO‹ meg.
.
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az iparmfiveszetet is gazdagitja, s ezzel hatarozottan
a yOvi5be is mutat.
pasztorrnaveszet
hagyomanyainak
A
megismerese, felkarolasa, szelesebb koru ismertetese
tovabbi feladat, e tevekenyseg mai iehet6segeinek es
sziiksegleteinek szem e I btt tartAsaval.
a
kapcsokide,
Hdziipari
tevekenyseggel,
1-sag,inmin-D% kisIaestenettk reakt:viZcza -vaI, az
ezekben fogtait kdpessdgek feIkarolas5:val — a
minclenkori szuksegIetek felmeresevel — a
pasztormiiveszet rernekei, az eszk.ozok, keszsegek,
ruhazat, stb. eloallitasa a videki Magyarorsz4
fejlesztesenek tartos pillereve valhat.

A kesztil6, diszitett targyak ma m5r nem
eisi5sothan a pasztaretet tartazekal, szeIesebb k6ril
drdekliides igenyet eldgitik ki.
Megvaltortak a milveszi tevekenyseg szetnelyi
feItetelei is. A milveszet elsosorbanhaziipari
munkakdra, illetve elsosorban ona116 barkgcsolo
mfiveszkedeskent el tovabb. A munkat vegzo, a
liagyomanyokbOl taplaikoz6 n.epi mgwesz. alkoto
munka't vo- g.ez. MunkdAnak a ietfenntartAs es az
anyagi javak gyarapitasa melted eros esztetikai
tartalma is van.
MertekadO forra-gok mindezeken ttil arra is
feillivjak a tigyelrnet, bogy a nepmfiveszet hatasaival
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