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FÜZES ENDRE 

A szakállviselet az elmúlt századokban az 
előkelőség, a tekintély és a tisztes kor jele 
volt, a rendiség korában a jobbágyság nem 
viselhette. 1848 után kezdett elterjedni a pa
rasztság körében, de nem vált általánossá.1 

Valamennyi korabeli kép szakáll nélkül ábrá
zolja a legényeket és az idősebb férfiakat is.2 

A bajusz viselet sem volt olyan általános 
a XIX. század elején, mint később. A XVIII. 
században a Nagykunságban még a hatóság 
tilalmazta a hegyesre pödört bajuszt.3 A 
XIX. század eleji ábrázolások egy része még 
bajusz nélkül mutatja be a fiatalabb férfia
kat.4 Csak a század második felében terjedt 
el általánosan, elsősorban a hegyesre pödört 
bajusz, amelynek magyaros jellegét a kora
beli leírások mindig hangsúlyozták.5 A gö
csejiekről és a palócokról feljegyezték, hogy 
még a század végén is borotválták bajuszu
kat.6 

Borotvára tehát már a korábbi száza
dokban is szükség volt. Használatát, illetve 
meglétét a nem nemesi osztályok, különösen 
a parasztság körében, azonban csak a XVIII. 
század végétől tudjuk kimutatni. 

Az éles, kényes szerszámot népünk sa
játságos formájú, furfangos zárral ellátott, 
díszesen faragott fadobozban: borotvatartó
ban őrizte. Eredetét, elterjedésének idejét 
nem ismerjük. A múzeumokban őrzött, leg
korábbi datált példányok a XVIII. század 
végéről valók. Majdnem bizonyosra vehető, 
hogy ezt a tároló készséget a pásztorfaragók 
terjesztették el, ugyanis helyhez nem kötött, 
vándor életmódjuknak nagyon megfelelt. 
Mindennapi életükhöz tartozó egyéb tárgya
ikhoz hasonlóan, idővel a borotvatartók is a 
pásztorművészet, a népi díszítőművészet tár
gyai közé emelkedtek. 

1 Magy. Népr.2 I. 329. 
2 Vö. Kresz M.: Magyar parasztviselet 1820— 

1867. Bp. 1957. Képmellékletek. 
3 Magy. Népr.2 I. 328. 
4 Kresz M.: im. 39. 
5 Uo. 69. 
6 Magy. Népr.2 I. 328. 

Feltehető az is, — különösen attól az idő
től kezdve, amikor a vizek lecsapolása és az 
erdők részleges kiirtása után csökkent az ál
lattartás jelentősége és a pásztorok is felszí
vódtak a parasztságba, — hogy ügyesebb ke
zű földművelők is faragtak borotvatartót. 
Erre már volt példa a népi díszítőművészet 
más területén is. 

A díszesen faragott borotvatartók, az ed
dig nyilvánosságra hozott adatok szerint, 
csaknem az egész országban elterjedtek. Van
nak adataink az Ősségből,7 A Bakonyból,8 

készítették Somogyban, Zalában9 és Bara
nyában.10 Ismerték az Alföldön, a Hortobá
gyon,11 a Kecskemét környéki pusztákon,12 

valamint Szeged,13 Hódmezővásárhely14 és 
Orosháza15 környékén.15a Használta a palóc
ság,16 sőt Erdélyből is került elő.17 A legtöbb 
borotvatartó azonban kétség kívül a Dunán
túlról származik, igazi hazájának a Balaton
tól délre és nyugatra eső vidék tekinthető. 

A szakirodalomban korábban — mint er-
7 Dömötör S.: őrség. Bp. 1960. 89. 
8 Tálast I.: Bakonyi pásztorkodás. Ethn. L. 30., 

és Vajkai A.: A Bakony néprajza. Bp. 1959. 101. 
9 Malonyay D.: A magyar nép művészete. III. 

Bp., 19Ц. Képmellékletek. Madár assy L.: Művész-
kedő magyar pásztorok. Bp. én. 126—127. 

10 Kiss G.: Ormányság. Bp. 1937. 67. — Ifj. Ko-
dolányi J.: Ormánság. Bp. 1960. 78. 

11 Ecsedi L: A hortobágyi pásztorviselet. NÉ. 
XV. 42. — Lükő G.: Hortobágyi pásztorművészet. 
Debrecen. 1940. 20—24. 

12 Szabó K.: Kecskemét pásztorélete. NÉ. 
XXXIV. 58. 

13 Bálint S.: Szegedi szótár. Bp. 1957. I. 178. 
14 Magyar Népi Díszítőművészet. Bp. 1954. 74. 

kép. 
15 Nagy Gy.: Népművészeti tárgyak az orosházi 

múzeum anyagából. A Szántó Kovács Múzeum Év
könyve 1960. 500—502. 

Ш* A kézirat lezárása után jutott tudomásunkra 
még két alföldi adat: Tiszaigar és Békéscsaba. Vö. 
NÉ. XLIII. 60. 

17 Malonyay D.: A magyar nép művészete. V. 
Bp. 306—307. 

17 Catalogul Muzeului de Arta Populara al RPR. 
Bucuresti, 1957. 99. 
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re már más alkalommal rámutattunk18 — az 
a nézet terjedt el, hogy a dunántúli pásztor
művészet hazája Zala, Somogy és Veszprém 
megye, tehát az a terület, ahol a XIX. szá
zadban nagyobb félszilaj- és szilaj állattar
tás folyt, ahol több pásztor élt. Nem kétséges, 
hogy erről a vidékről van a legtöbb adatunk 
és tárgyunk, talán éppen Malonyay és tár
sai gyűjtései révén, akik Baranyát sajnálatos 
módon kihagyták kutatási területükből. A 
fentebb idézett helyen már rámutattunk ar
ra, hogy az elmúlt században Baranyában is 
jelentős volt az állattartás. Különösen az or
mánsági sertéstartás volt országos hírű.19 Eh
hez megfelelő pásztorréteg is kialakult. Egy-
egy nevesebb pásztorcsaládot, illetve azok 
ivadékait még a két világháború között is 
foglalkoztatták a nagyobb uradalmak. A 
pásztorok Baranyában is saját maguk készí
tették, faragták és díszítették használati tár
gyaikat. A baranyai pásztorművészet jelentő
ségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
tény, hogy még az 1930-as években is több
száz pásztorfaragást, köztük borotvatartókat, 
sikerült összegyűjteni vidékünkön, különö
sen az Ormánságban. 

A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi 
Osztálya 60 borotvatartót őriz. Javarészt az 
1933—35 közötti nagy népművészeti gyűj

téskor jutottak a múzeum birtokába.20 Azóta 
mindössze egy került elő a sellyei járásban 
kezdeményezett társadalmi gyűjtés révén. A 
legutóbbi években már nem találtunk töb
bet a megyében. Nem találkoztunk olyan 
idős pásztorral sem, aki régebben foglalko
zott volna a készítésével, vagy emlékezne 
erre. 

A borotvatartó legtöbbször téglány alakú 
fadoboz, belül egy vagy két rekesszel. Ezek
be tették a borotvát és a timsót. Különálló 
fa fedelét furfangos, ügyesen elrejtett, nehe
zen nyitható zár rögzíti. Leggyakrabban a fe
delét és két oldalát díszítették. 

Az elmúlt században általánosan használ
ták, a pásztor „készségei" közé tartozott. A 
családtól, állandó lakhelytől huzamosabb ide
ig távol levő gulyás vagy kanász mindig ma
gánál hordta. A hortobágyi pásztorok bor-
myűban vitték magukkal.21 Kecskemét kör
nyékén is a juhászok állandó felszerelési tár
gyai közé tartozott.22 Az egy helyben lakó 
pásztor vagy földműves olyan helyre tette a 

18 Füzes E.: A Janus Pannonius Múzeum szárú 
sótartót. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960. 

19 ifj. Kodolányi J.: im. 32—39. 
20 Füzes E.: im. 275—276. 
21 Ecsedi I.: im. 55. 
22 Szabó K.: im. 58. 

házban, ahol a gyerek nem férhetett hozzá. 
A legbiztosabb helye a többi, gyerek kezébe 
nem való holmival együtt, a mestergerendán 
volt.23 A századforduló után a borotvatartók, 
mint a pásztorművészet más tárgyai is,24 jó
részt elvesztették korábbi puritán használati 
tárgy jellegüket. A múzeumok és magángyűj
tők fokozódó érdeklődése következtében a 
művészek piacra kezdtek dolgozni.25 Megál
lapítható azonban, hogy a pásztorfaragvá-
nyok konjunktúrájában a borotvatartók jó
val kisebb szerepet játszottak, mint például 
a botok vagy a szaru kürtök és sótartók. 

Már előbb is említettük a borotvatartók 
ügyes zármegoldásait. Ennek célja az volt, 
hogy avatatlan, elsősorban a gyerek, ne nyúl
hasson az éles borotvához. A másik ok, ami
re már Malonyay is rámutatott,26 az ügyes
ség, a találékonyság fitogtatása. Minden pász
tor igyekezett a másiknál ravaszabb, elmé
sebb zárat készíteni, és büszke volt, ha más 
nem tudta kinyitani. Gyakran fogadtak is 
egy-egy fortélyos, furfangos zárral ellátott 
borotvatartó kinyitására.27 Ennek ellenére a 
zármegoldásoknak bizonyos típusai alakultak 
ki már a XIX. században, a későbbi művész-
kedők főleg ezeket utánozták. 

A gyűjteményünkben található zármeg
oldásokat az egyszerűség és könnyebb átte
kinthetőség kedvéért 10 típusba soroltuk. Az 
I. táblán feltüntettük őket, az egyes részek 
nyitásának sorrendjét számokkal jelöltük. A 
tárgyak leírásánál csak a típus számára hi
vatkozunk. Az egyes változatokhoz még az 
alábbiakat jegyezzük meg: 

1. Az egyik legegyszerűbb zármegoldás. 
A fedél a tok ferdén hornyolt vájatába illesz
kedik és tolltartószerűen lehúzható. 

2. A tok végén a fedelet faszög rögzíti, 
amely körül, mint tengely körül, elforgatha
tó. A fedél másik vége ferdén levágott és 
csak egy irányban nyitható. 

3. A fedél ferdén lemetszett végét biz
tosító pecek rögzíti. Először azt kell előre 
vagy hátra eltolni, azután fordítható el. 

4. Az egyik leggyakoribb típus, az ösz-
szes többi ennek továbbfejlesztett változata. 
A fedelet egyik végén faszög rögzíti úgy, hogy 
körülötte nagyobb vájat van. így a fedél elő
re és hátra csúsztatható. Másik, egyenesre 
levágott végéből kis csap áll ki, amely a tok 
megfelelően kivágott részébe illeszkedik. 

23 Bálint S.: im. I. 178. 
24 Vö. Füzes E.: im. 276. 
25 Vö. Madarassy L.: im. és Domanovszky Gy.: 

A két faragó Kapoli. Bp. 1955. 
26 Malonyay D.: im. III. 193. 
27 Uo. 
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Nyitáskor a fedelet hátrahúzzák, azáltal a 
csap kicsúszik helyéből, majd az egész elfor
dítható. 

5. Az előzőnél annyival bonyolultabb, 
hogy először a fedél alatti (ritkán a fedél fe
letti) ferdén levágott biztosító lapot kell ki
fordítani, a fedelet csak azután lehet hátra
húzni és elfordítani. 

6. A tok egyik végén levő biztosító pe
cek rögzíti a fedelet. Először ezt kell letolni, 
utána a fedél hátrahúzható és elfordítható. 

7. A fedelet itt a faszögre helyezett fa-
korong rögzíti, melynek alját megfelelően ki
faragták. A korongot el kell fordítani, utána 
a fedél hátrahúzható és elfordítható. 

8. Ugyanolyan mint az előző, csakhogy 
a korong i t t a fedél lemetszett végénél van és 
annak kivésett csapját rögzíti. 

9. Az eddigiektől eltérő megoldású. A 
fedelet középen ferdén félbevágták. A két 
részt a végeken egy-egy faszög rögzíti, amely 
körül elfordítható. A két fedélrész találkozá
sánál levő vésetbe fapecek illeszkedik. Elő
ször ezt kell kiemelni, majd a fedélrészek el
fordíthatók, egyik jobbra, a másik balra. 

10. Az 5. típus továbbfejlesztett változa
ta. A biztosító alsó lapot pecek rögzíti, elő
ször ezt kell eltolni. Ezután a nyitása olyan, 
mint az 5. típusé. 

Az alábbiakban egyenként ismertetjük 
gyűjteményünk borotvatartóit. Az adatok 
sorrendje a következő: leltári szám, a gyűj
tés helye, a múzeumba kerülés ideje, mére
tek; anyag, forma, belső beosztás, zármegol
dás. Ezután a díszítő technika és a díszítmény 
leírása következik, majd a tárgy állapota, 

(amennyiben ismeretes) a készítő neve, a ké
szítés helye és ideje. Végül a gyűjtő nevét 
tüntetjük fel. A borotvatartókon látható év
számokat azonosnak vet tük a készítés idejé
vel. 

52.315.1 — Máriagyűd. — 1907. — H: 213 
mm, M: 19 mm, Sz: 48 mm. Mindkét végén 
lekerekített tégla alakú. Belül ferdén ké t re 
keszre osztott. — Zármegoldás: 5. t ípus. 

Díszítménye vésett. Fedelét és mindkét 
oldalát egymásba érő apró négyszögek alkot
ta szalagdíszek töltik ki. Fedelén ezek geo
metrikus mintát alkotnak. — Kopott, fedele 
megvetemedett. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Gyűjtője ismeretlen. 

52.316.1 — Ismeretlen. — 1927. — H: 260 
mm, M: 46 mm, Sz: 64 mm. Négyszögletes, 
csónak alakú. Két vége lefelé keskenyedően 
levágott. Egyik végén önmagába csavarodó, 
plasztikusan kifaragott dísz. Belül kivájt, 
osztatlan. — Zár: 1. típus. 

A fedél közepén téglalap alakúan bemé
lyített rész véséssel díszített. Két végén cikk
cakkos recézés. Közepén P. J. monogram és 
évszám: 1833. Attól jobbra rozetta^szerű st i
lizált virágdíszítés. (1. kép.) Fedelének belső 
lapján keretbe helyezett két évszám: 1825, 
1828. — Szúrágott, kopott, több helyen re 
pedezett. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1833-ban készült. 

Gyűjtője ismeretlen. 

2. kép. Csónakformájú borotvatartó stilizált növényi díszítéssel. 
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52.317.1 — Gilvánfa. — 1930. — H:236 
mm, M: 32 mm, Sz: 46 mm. Egyik vége felé 
szélesedő, két végén lekerekített doboz. Be
lül kivájt, osztatlan. — Zár: 4 típus. 

Fedelének és oldalainak szélén körbefutó 
vésett szalagdísz. Ezen belül ferdén ívelt 
geometrikus díszítés, mindkét oldalán egy 
egy rozetta-szerü virággal. (V/l. kép) — Ko
pott, fedele lejár. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Gyűjtője ismeretlen. 

52.318.1 — Marócsa. — 1931. H: 256 mm, 
M: 34 mm, Sz: 47 mm. Egyik vége felé kes
kenyedő, koporsó alakú. Négy sarka kifara
gott. Belül kivájt, osztatlan. — Zár: 6. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. A fedél szélén körbefutó levélfüzér. Kö
zepén stilizált virágminta, geometrikus dísz 
és keretben monogram: B. J. Mindkét olda
lán három-három virág és két-két geomet
rikus dísz. — Kissé kopott, a spanyolozás hiá
nyos. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Gyűjtője ismeretlen. 

52.319.1 — Ismeretlen. — 1931. — H: 
185 mm, M: 25 rom, Sz: 39 mm. Egyik vé
ge felé keskenyedő hasáb alakú. Végeit le
kerekítették. Belül osztatlan. — Zár: 10. t í 
pus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedelén nagy, kerek virág, szárán két 
pár tulipán (VII. tábla 1. kép). Keskeny vé
gén ugyancsak stilizált virág. Mindkét olda
lán egymásba érő, sarkukra állított, bevonal
kázott négyszögek sora. A fedél éle recézés
sel díszített. — Kopott, a spanyolozás hiá
nyos. A fedelet biztosító pecek hiányzik. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Madarassy László gyűjtötte. 

52.320.1 — Sósvertike. — 1931. — H: 188 
mm, M: 25 mm, Sz: 20 mm. Lapos, élére ál
lított tok. Mindkét vége lekerekített. Belül 
osztatlan. Fedele hiányzik. — Zár: nincs. 

Mindkét oldalán domborúan kifaragott, 
stilizált növénydíszítés. — Kissé kopott, szú 
rágott. 

Készítője, készítés helye és ideje ismeret
len. 

Gyűjtője ismeretlen. 

52.321.1 — Marócsa. — 1933. — H: 245 
mm, M: 26 mm, Sz: 39 mm. Keskeny hasáb 
alakú, egyik vége lekerekített. Belül osztat
lan. — Zár: 1. típus. 

Díszítménye vésett, pirossal és zölddel 
spanyolozott. Fedelén cserépből kinövő hosz-
szúszárú virág, szárából tulipánok és tölgy
makkok nőnek ki. Hasonló virág van oldala
in is. Alján felirat: SZATYOR JÓZSEFÉ 
1882. — Kopott, a spanyolozás hiányos. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1882-ben készült. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.322.1 — Marócsa. — 1933. — H: 260 
mm, M: 28 rom, Sz: 85 mm. Lapos doboz ala
kú, elkeskenyedő. Egyik vége ívelten lekere
kített, másik többszörösen sarkított. Belül 
két rekeszre osztották. —• Zár: 5. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo
zott. Fedelét keskeny hullámvonal szegélye
zi, azon belül koronás magyar címer és sti
lizált, nagy tulipán (III. tábla. 1. kép). Mind
két oldala hosszanti árkos faragással és geo
metrikus mintákkal díszített. — Kopott, a 
spanyolozás hiányos. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.323.1 — Marócsa. — 1933. — H: 221 
mm, M: 29 mm, Sz: 50 mm. Egyszerűen meg
munkált, egyik vége felé keskenyedő doboz. 
Belül osztatlan. — Zár: 3. típus. 

Fedelén és oldalán szélesen vésett egy
szerű vonalas dísz és árkos kimunkálás. — 
Kopott, szúrágott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.324.1 — Marócsa. — 1933. — H: 238 
mm, M: 27 mm, Sz: 52 mm. Durván faragott 
hasáb alakú doboz. Egyik végén kiszélesedik, 

. végein lekerekített. Belül osztatlan. — Zár: 
2. típus. 

Fedelén és oldalán mélyen bevésett egye
nes és ívelt vonalas díszítés, recézés. — Ko
pott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 
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52.325.1 — Marócsa. — 1933. — H: 246 
mm, M: 30 mm, Sz: 50 mm. Egyszerű fara
gású, végein lekerekített, hasáb alakú do
boz. Egyik vége kiszélesedik. Belül osztatlan, 
— Zár: 2. típus. 

Fedelét és oldalát mélyen kivésett ívelt-
és egyenes vonalas díszítés, árkos kimunká
lás tagolja (VI. tábla. 1. kép). — Kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. Formája és díszítése majdnem meg
egyezik az előzőével. Származási helye is 
ugyanaz. Feltehetően mindkettő egy kéztől 
ered. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.326.1 — Ismeretlen. — 1933. H: 193 
mm, M: 31 mm, Sz: 45 mm. Egyik vége felé 
keskenyedő, hasáb alakú doboz. Belül osz
tatlan. — Zár: 5. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén és oldalán 
csipkézett keretbe foglalt apró geometrikus 
díszítés (VII. tábla 2. kép). Alján bekerete
zett stilizált virág. A keretből két hosszúszá
rú, leveles virág nő ki. Köztük évszám: 1858 
DIK. — Erősen kopott. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1858-ban faragták. 

Gyűjtője ismeretlen. 

52.327.1 — Ismeretlen. — 1933. — H: 235 
mm, M: 32 mm, Sz: 66 mm. Lapos, négy
szögletes, sarkain bevágott doboz. Belül két-
rekeszes. — Zár: 3. típus. 

Díszítménye vésett, pirossal és zölddel 
spanyolozott. Fedelét rovátkák szegélyezik. 
Belsejét finom vonalú, száras és leveles vi
rágminták töltik ki, egyik szív alakú. Köz
tük apró magyar címer. Ugyancsak szív ala
kú a biztosító pecek fedele, kecses tulipánok 
töltik ki (IV. tábla 2. kép). Egyik oldalán re 
liefszerű, a fentihez hasonló virágok sora. 
Másik oldalának szélén rovátkás félkörök, 
felette vésett szöveg: EZEN. BOROTVA. 
TARTÓ. POSA. MÁRTONYÉ KÉSZÜT. 
PÉTSI. BÖRTOMBE TSINÁLTA. HOLLOSI 
JÁNOS. OKTOBER. 6 KÉN. 1852 DIKI. ESZ
TENDŐBEN. — Kissé kopott, a spanyolozás 
hiányos. 

Hollósi János készítette Pécsett 1852-
ben. 

Gyűjtője ismeretlen. 

52.328.1 — Pécs. — 1933. — H: 268 mm, 
M: 31 mm, Sz: 96 mm. Lapos négyszögletes 
doboz, két vége ívelt vonalú. Sarkai lépcső

zetes bevéséssel díszítettek. A fedél kinyitá
sa után beépített tükörtartó lap nyitható fel 
és kitámasztható. Belül háromrekeszes. — 
Zár: 7. típus. 

Díszítménye vésett és kékkel festett. Fe
dél- és oldallapjait keskeny cikk-cakkos sza
lag keretezi. Fedelén két motívum látható. 
A felső: hosszú, indás tulipánok által övezett 
magyar címert és nagy virágot ábrázol. A 
másik motívum: hosszú indával ellátott két 
virág egy nagy tulipánt vesz körül. Hasonló 
virág díszíti a fedelet biztosító korongot és a 
tok másik végét is (II. tábla 1. kép). Mind
két oldalán egy tőből kiágazó hosszúszárú tu 
lipán látható. Egyik végén vésett évszám: 
1862. — Kissé kopott. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1862-ben faragták. 

Gyűjtője ismeretlen. 

52.329.1 — Kákics. — H: 207 mm, M: 40 
mm, Sz: 47 mm. Szögletes, hasábalakú. Be
lül kétrekeszes. Alatta harmadik rekesz is 
van, külön fedéllel, amely a borotvatartó ol
dalán volt. Ez a fedél azonban hiányzik. — 
Zár: 3. típus. 

Fedelét és oldalát rovátkás, geometrikus 
minták által keretezett négyszirmú, stilizált 
virágok díszítik (V. tábla 2. kép). — Kissé 
kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.330.1 — Besence. — 1934. — H: 235 
mm, M: 33 mm, Sz: 42 mm. Szögletes, hasáb 
alakú doboz. Egyik vége árkosán kimunkált. 
Belül osztatlan. — Zár: 4. típus. 

Díszítménye vésett. Mindkét oldalán és 
alján edényből kinövő hosszúszárú virág van, 
a szár közepén nagy tulipán. A szárról és a 
tulipánról levélindák és más virágok nőnek 
ki (VI. tábla 5. kép). Födelén két sorban fel
irat: KÁLAI JÓSEF É EZ 1876. A második 
sorban RADITS ISTVÁN KÉSZÍTÖTTE. — 
Kopott, 

Radits István készítette 18764>an. A ké
szítés helye ismeretlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.331.1 — Sósvertike. — 1934. — H: 190 
mm, M: 23 mm, Sz: 35 mm. Két végén leke
rekített hasáb alakú doboz. Belül osztatlan. 
— Zár: 4 típus. 
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Díszítménye vésett és spanyolozott, vala
miint karcolt. Fedelén pirossal spanyolozott 
többágú, cserépből kinövő, levelekkel ellátott 
tulipán. Felette évszám: 1853 (VII. tábla 3. 
kép). Mindkét oldalát egymásba fonódó kar
colt szalagok díszítik. — Kopott, a spanyolo-
zás hiányos. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1853-<ban készült. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.332.1 — Nagycsány. — 1934. — H: 
231 mm, M: 30 mm, Sz: 31 mm. Hasáb alakú 
doboz. Egyik vége árkosán kimunkált. Belül 
osztatlan. Zár: 6. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén és alján az 
52.330.1 ltsz. borotvatartó díszítményéhez 
hasonló virágminta. Fedelén felirat: KOR
PÁS JÁNOS-É 1877 (VI. tábla 2. kép). Mind
két oldalát mélyen bevésett apró geometri
kus minták díszítik. — Kopott, oldalából egy 
rész kitörött. 

A díszítmény alapján feltételezhető, hogy 
Radies István készítette 1877-ben. A készí
tés helye ismeretlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.333.1 — Rádfalva. — 1934. — H: 189 
mm, M: 32 mm, Sz: 45 mm. Szögletes, hasáb 
alakú doboz. Belül osztatlan. — Zár: 1. típus. 

Díszítménye vésett és spanyolozott. Ol
dalait és fedelét apró háromszögekből álló 

g szegélyezi. Az oldalakon ezek pirossal 
és zölddel spanyolozottak. Fedelén mélyen 

bevésett, stilizált tulipánok, apró levelekkel 
és egy rozetta. Egyik oldalán évszám: 1860, 
két tulipán és egy rozetta. (2. kép) Másik ol
dalán vésett felirat: KATA JOSEF. — Ko
pott, a spanyolozás hiányos. Egyik vége ki
törött. 

Kata József (?) készítette 1860-ban. A ké
szítés helye ismeretlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52,334.1 — Zaláta. — 1934. — H: 220 mm, 
M: 28 mm, Sz: 45 mm. Lapos doboz alakú, 
lekerekített vége felé keskenyedik. Belül 
osztatlan. — Zár: 2. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo
zott. Az oldalak és a fedél apró vonalkákkal 
keretezett. Ezen belül finom, aprólékosan ki
képzett, hosszúszárú virágminták töltik ki a 
teret. — Kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.335.1 — Besenoe. — 1934. — H:245 
mm, M: 35 mm, Sz: 42 mm. Hasáb alakú, 
egyik vége felé keskenyedő doboz. Egyik vé
ge lekerekített. Belül osztatlan. — Zár: 6. 
típus. 

Fedele egyik végén lépcsőzetes alátéttel 
díszített szögletes fejű faszöggel rögzített. 
Díszítménye vésett, pirossal, kékkel és fe
ketével spanyolozott. Fedelén stilizált tul i
pán és felirat: KOVÁCS JÁNOS 1890 RA
DIOS ISTV. Mindkét oldalán egy száron függő 

2. kép. Stilizált virágdíszek alkalmazása az 52.333.1 ltsz. tárgyon. 
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tulipánok sora. Alján soklevelű stilizált vi
rág. — Ép. 

Radies István készítette 1890 jben. Készí
tés helye ismeretlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.336.1 — Kiscsány. — 1934. — H: 291 
mm, M: 38 mm, Sz: 72 mm. Egyik vége felé 
keskenyedő, hasáb alakú doboz. Keskeny vé
gén plasztikusan kifaragott dísz. Kiszélesedő 
végében nagy fiók (3. és 4. kép). Belseje a 
fedél alat t kétfiókos. összesen hat rekeszt 
tartalmaz. — Zár: 10. típus. 

4 Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedelén tulipáncsokor és kerek, napra
forgószerű virágok. Alján két virág, amelyek 
cserépből nőnek ki. Oldalain rovátkás körök 
és virágok. — Kopott, szúrágott, a spanyolo-
zás helyenkint kikopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.337.1 — Luzsok. — 1934. — H: 268 
mm, M: 43 mm, Sz: 35 mm. Hosszúkás hasáb 
alakú, két vége lekerekített. Belül osztatlan. 
— Zár: 9. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén három igen 
finoman vésett, aprólékosan bevonalkázott 
virág. Mindkét oldalán három-három mező
ben többágú, ugyancsak bevonalkázott stili
zált virág (IV. tábla 3. kép). — Kopott, fede

lén a biztosító pecek hiányzik. 
Készítője, a készítés helye és ideje isme

retlen. 
Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.338.1 — Baranyahidvég. — 1934. — H: 
231 mm, M: 26 mm, Sz: 33 mm. Hasáb alakú, 
két lekerekített végét fakorong díszíti, egyik 
közülük a zárnak része. Belül osztatlan. — 
Zár: 8. típus. 

Díszítése vésett és pirossal spanyolozott. 
Fedelén rovátkás szalagkeretben elszórt s t i 
lizált virágok. Két oldalán felirat. Egyiken: 
VOROS M ISTVÁN. Másikon: SZER BUSZ 
TESTVÉR 1875-BEN. — Kopott, a spanyolo-
zás hiányos. 

Vörös M István készítette (?) 1875-ben. 
A készítés helye ismeretlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.339.1 — Szaporca. — 1934. — H: 205 
mm, M: 23 mm, Sz: 34 mm. Hosszúkás hasáb 
alakú, egyik vége lekerekített. Belül osztat-
len. — Zár: 2. típus. 

Díszítése vésett. Fedelén csipkézett sze
gélyben páros vonalas dísz (VII. tábla 4. kép). 
Alján hasonló hármas vonaMísz. Két oldala 
csipkézéssel díszített. — Kopott, szúrágott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

3, kép. Sajátos formájú, több rekesszel és fiókkal ellátott borotvatartó. 

10 J. P. Múzeum 
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4. kép. Az 52.336.1 ltsz. tárgy kinyitva. 

. 52.340.1 — Sósvertike. — 1934. — H: 230 
mm, M: 38 mm, Sz: 62 mm. Egyik végén le
kerekített hasáb alakú doboz. Belül osztat
lan. — Zár: 5 típus. 

Díszítése vésett. Fedelén és két oldalán 
csipkézett keretben aprólékos vonalkázással 
keretezett geometrikus minták. — Kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.341.1 — Zaláta. — 1934. — H: 238 
mm, M: 39 mm, Sz: 40 mm. Hasáb alakú, két 
végén lekerekített doboz. Belül osztatlan. — 
Zár: 2. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedelén tulipánból kihajtó másik tuli
pán, szárán levelekkel és más virágokkal (III. 
tábla 2. kép). Oldala és alja dísztelen. Alján 
szemmel láthatóan újabban vésett évszám: 
1811. — Kopott, repedt, a spanyolozás jó
részt kikopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.342.1 — Hirics. — 1934. — H: 222 
mm, M: 19 mm, Sz: 58 mm. Lapos doboz, 
mindkét vége keskenyebbre sarkított. Belül 
kétrekeszes. — Zár: 2 típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedelén hosszúszárú, kecses vonalú vi
rág, szárán levelekkel és más virágokkal. Két 
oldalán vonalas, geometrikus dísz. — Kopott, 
szúrágott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52. 343. 1 — Oszró. — 1934. — H: 227 
mm, M: 25 mm, Sz: 37 mm. Hasáb alakú, két 
végén lekerekített doboz. Belül osztatlan. — 
— Zár: 10. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén két kereszte
zett mezőben leveles szárú tulipán. Egyik vé
gén évszám: 1871. Oldalain körbe ívelt vona
las szegélydísz. — Kopott. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1871-ben faragták. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.344.1 — Rádfalva. — 1934. — H: 235 
mm, M: 28 mm, Sz: 40 mm. Hasáb alakú, 
egyik vége felé keskenyedő. Mindkét vége 
lekerekített. A fedelet rögzítő szög körül szög
letes, lépcsőzetesen emelkedő faragott dísz. 
Belül osztatlan. — Zár: 6 típus. 

Díszítménye vésett. Oldalain körbe rovát-
kás szegély dísz. Fedele és alja dísztelen. — 
Kissé szúrágott. 

Készítője, a készítés helye és ideje ismeret
len. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.345.1 — Nagycsány. — 1934. — H: 187 
mm, M: 21 mm, Sz: 65 mm. Lapos doboz, fió
kokkal, amely toUtartószerűen kihúzható. Be
lül két rekeszre osztott. — Zár: nincs. 



I 

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM BOROTVATARTÔI 147 

Fedele, oldala és alja elhasított és külön
böző színűre festett, ráragasztott szalmaszál
lal díszített. Fedelén és alján három-három 
mezőt alakított ki a készítő, amelyekben geo
metrikus mintákat és stilizált virágokat rakott 
ki az apróra vágott szalmából. — Kopott, a 
díszítés hiányos. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.346.1 — Kákics. — 1934. — H: 220 
mm, M: 28 mm, Sz: 50 mm. Két végén leke
rekített lapos doboz. Belül osztatlan. — Zár: 
2 típus. 

Díszítménye vésett. Mindegyik lapját 
csipkézett, ívelt vonalak, félkörök díszítik. 
Fedelén és alján, ugyancsak csipkézett keret
ben napábrázolás látható. Hasonló keret ve
szi körül a fedelet rögzítő faszöget is. Fede
lén évszám: 1799 (V. tábla, 3. kép). — Ko
pott, a tetőt rögzítő pecek hiányzik. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1799-ben faragták. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.347.1 — Kákics. — 1934. — H: 210 
mm, M: 35 mm, Sz: 75 mm. Két végén leke
rekített lapos doboz. Belül két rekeszre osz
tott. — Zár: 2. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedele szegélydísszel keretezett. Egyik 
végén stilizált, hosszúszárú virág, másik vé
gén geometrikus mintákból álló csíkok vesz
nek közre három kis tulipánt. A köztük levő 
mezőbe erősen stilizált kétfejű sast helyezett 
a készítő, amelyek virágot tar tanak csőrük
ben (5. kép). Oldalait sűrű geometrikus min
ták díszítik. — Kissé kopott. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.348.1 — Luzsok. — 1934. — H: 235 
mm, M: 41 mm, Sz: 57 mm. Egyik végén le
kerekített hasáb alakú doboz. Belül osztat
lan. — Zár: 5 típus. 

Diszítménye vésett. Fedelén és oldalain 
csipkézett keretbe helyezett vonalkázással 
körülvett geometrikus minták vannak (6. 
kép). Maga a tárgy és a díszítése nagyon ha
sonlít az 52.340.1 ltsz. borotvatartóhoz. Fel-
téheteőn ugyanaz a kéz faragta. — Szúrá
gott, kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.349.1 — Luzsok. — 1934. — H: 224 
mm, M: 40 mm, Sz: 71 mm. Kissé lapított ha
sáb alakú, két vége több lekerekített bevá
gással díszített. Belül két rekeszre osztott. — 
Zár: 4. típus. 

Díszítése vésett és pirossal spanyolozott. 
Fedelén csipkézett keretben hosszúszárú tu 
lipán, szárán levelekkel és kis tulipánokkal. 
Mindkét oldalán egyforma díszítés: alul csip
kézett szegély, végén egy-egy, közepén há
romágú tulipán. — Lakkozott. — Kissé ko
pott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

5. kép. Kétfejű sas ábrázolása. 
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6. kép. Aprólékos geometrikus mintákkal vésett borotvatartó. 

52.350.1 — Tormás. — 1934. — H: 249 
mm, M: 26 mm, Sz: 56 mm. Egyik végén le
kerekített, másik vége háromszög alakúra ki
faragott. Belül osztatlan. — Zár: 3. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedelén hosszú stilizált virág, szárán le
velekkel és virágokkal. Alján tulipán leve
lekkel és kisebb tulipánokkal. Oldalain 
ugyancsak istilizált virágok. — Erősen ko
pott, a spanyolozás hiányos. Fedelét durva 
bevésés csúfítja. 

Készítője, a 'készítés helye és ideje isme
retilen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.351.1 — Kiscsány. — 1934. — H: 212 
mm, M: 31 mm, Sz: 41 mm. Két végén leke
rekített, hasáb alakú doboz. Belül osztatlan. 
— Zár: 10. típus. 

Díszítése vésett. Éle körben csipkézett, 
tó ló. Oldalát körbefutó viráginda díszíti. — 
Hasonló díszítéssel körülvett mezőben vágta
tó ló. Oldalát körbefutó viráginda díszíti. — 
Kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.352.1 — Besence. — 1934. — H: 221 
mm, M: 35 mm, Sz: 36 mm. Egyik vége felé 
keskenyedő keskeny hasáb alakú doboz. Vé
geit lekerekítették. Belül osztatlan. — Zár: 
3. típUS. _ : ; : ; ; ; 

Díszítése vésett. Fedelén hosszú, erősen 
stilizált virágminta (VI. tábla 4. kép). Olda
lain és alján ívelt vonalas és geometrikus 
dísz. — Korhadt, szúrágott, töredezett. 

Készítője, a készítés helye és ideje ismeret
len. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.353.1 — Drávaesepely. — 1934. — H: 
227 mm, M: 24 mm, Sz: 58 mm. Két végén le
kerekített lapos doboz. Belül osztatlan. — 
Zár: 2. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedele egyenes és hullámos vonalakkal 
keretezett. Belül két stilizált virág. Oldalai 
egyenes vonalú bevésésekkel díszítettek. — 
Nagyon kopott, szúrágott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.354.1 — Vejti. — 1934. — H: 230 mm, 
M: 28 mm, Sz: 38 mm. Egyik vége felé keske
nyedő, lekerekített hasáb alakú doboz. Belül 
osztatlan. — Zár: 5. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedelén sokágú virág, végén apró tuli
pánokkal. Alján több mezőben virágok. Vé
gén évszám: 1877. Egyik oldalán háromszö
gek és tulipánok sora, másikon geometrikus 
díszítés. — Kissé kopott. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1877-ben faragták. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 
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52.355.1 — Adorjás. — 1934. — H: 282 
mm, M: 25 mm, Sz: 48 mm. Két végén leke
rekített hosszúkás hasáb alakú, keskenyedő 
doboz. Végein egy-egy fakorong, egyik a zá
rat nyitja. Belül osztatlan. — Zár: 8. típus. 

Díszítése vésett és pirossal spanyolozott. 
Fedelén rovátkás keretben három nagy virág
minta. Oldalain rovátkás és csipkézett csíko
zás (7. kép). Alján ugyancsak három nagy vi
rágminta, köztük monogram és évszám: W. 
J. 1872. — Kissé kopott. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1872-ben faragták. ! 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.356.1 — Besence. — 1934. — H: 315 
mm. M: 44 mm. Sz: 58 mm. Két végén leke
rekített, hosszúkás hasáb alakú. A fedelet 
rögzítő faszög körül lépcsőzetesen kifaragott 
díszítés. Belül két rekeszre osztott. — Zár: 6. 
típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén két szívalakú 
stilizált virág és tulipán. Köztük felirat: 
NAGY JÓZSEF É; és KÉSZITETE RADIOS 
ISTVÁNY BESENCÉN 1880 (IV. tábla 1. 
kép). Alján csipkézett keretben hosszúszárú 
virág tulipánokkal és levelekkel. Oldalán kör
be mintás csíkokkal elválasztott, mélyen be
vésett két sor tulipán (II. tábla 2. kép). — Ép. 

Radies István készítette Besencén 1880-
ban. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.357.1 — Oszró. — 1934. — H: 245 mm, 
M: 28 mm, Sz: 66 mm. Két végén lekerekí
tett lapos doboz. Belül kétrekeszes. — Zár: 2. 
típus. 

Díszítése vésett és pirossal spanyolozott. 
Fedelén keretben hosszúszárú növény több 
virággal és levelekkel. Oldalán geometrikus 
díszítés. — Kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.358.1 — Rádfalva. — 1934. — H: 283 
mm, M: 27 mm. Sz: 72 mm. Két végén szé
les, lekerekített bevésésekkel díszített lapos 
doboz. Belül két rekeszre osztott. — Zár: 6. 
típus. 

Díszítménye karcolt. Fedelén alul gatyás, 
dolmányos férfialak áll, mellette két cserép 
virág. Felette két madár. A fedél felső részé
re virággal övezett koronás magyar címer ke
rült. Felső végén ugyancsak többágú cserepes 
virág látható (III. tábla 3. kép). Oldalát két-
két hosszúszárú virág díszíti. — Kissé kopott. 

Készítője a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.359.1 — Vajszló. — 1934. — H: 226 
mm, M: 39 mm, Sz: 49 mm. Lekerekített vé
ge felé keskenyedő hasáb alakú doboz. Belül 
osztatlan. — Zár: 10. típus. 

7. kép. Sajátos formájú tárgy, fedelén három virág. 
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Díszítménye vésett. Fedelét keretezett 
geometrikus minták, oldalát egymáshoz érő 
négyszögek díszítik. — Kissé kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen, 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.360.1 — Kiscsány. — 1934. — H: 233 
mm, M: 24 mm. Sz: 75 mm. Két végén min
tásra kifaragott lapos doboz. Mindkét végét 
fakorong díszíti, egyik a fedelet zárja. Belül 
két rekeszre osztott. — Zár: 8 típus. 

Díszítménye igen finoman karcölt. Fede
lén az alsó mezőt sokágú virágminta tölti ki. 
A felső mezőben menyecske és egy férfi áll. 

8. kép. Menyecske és betyár ábrázolása. 

Az előbbi bőujjú inget, szoknyát, főkötőt vi
sel. A férfi bokrétás kalapot, dolmányt, ga-
tyát és sarkantyús csizmát öltött. Bal vállán 
puska, jobbjában hosszúszárú pipát tart. A 
menyecske ezt a kezét fogja. A köztük levő 
virágon madár ül. Felettük sokágú stilizált vi
rág (8. kép). Oldalait virág, végeit két-két ma
dár díszíti. Alján keretben évszám: 1882. Lak
kozott. — Kissé kopott. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1882-ben faragták. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.361.1 — Tormás. — 1934. — H: 265 
mm, M: 32 mm. Sz: 40 mm. Két végén leke
rekített, hosszúkás hasáb alakú. A fedelet 
rögzítő faszög körül szív alakúra kivágott 
dísz. Belül osztatlan. — Zár: 6. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedelén keretben hosszúszárú virág. 
Egyik oldalán keretben hosszú tulipán leve
lekkel és kis tulipánokkal. Másik oldalán vi
rággal övezett évszám: 1864. — Kopott. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1864-ben faragták. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.362.1 — Kákics. — 1934. — H: 239 mm, 
M: 20 mm, Sz: 42 mm. Egyik vége felé kes
kenyedő doboz. Egyik vége lekerekített, má
sik árkosra kifaragott. Belül osztatlan. — Zár: 
4. típus. 

Díszítménye vésett, pirossal és zölddel spa-
nyozott. Fedelén hosszúszárú virág, amely
ből kis tulipánok és más virágok ágaznak ki. 
Oldalain cikcakkos, geometrikus szalagdísz. 
— Foltos. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.363.1 — Mánfa. — 1934. — H: 252 mm, 
M: 40 mm, Sz: 39 mm. Két végén lekerekített, 
hosszúkás hasáb alakú. — A fedelet rögzítő 
faszög körül lépcsőzetes díszítés. Belül osz
tatlan. — Zár: 6. típus. 

Dísztelen. — Kissé kopott. 
Készítője, a készítés helye és ideje isme

retlen. 
Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.364.1 — Drávacsepely. — 1934. — H: 
244 mm, M: 30 mm, Sz: 72 mm. Lapos doboz 
alakú. Elkeskenyedő vége szögletesre kifara-
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gott, másik lekerekített. Belül két rekeszre 
osztott. — Zár: 2. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Páros vonallal keretezett fedelén nagy
alakú tulipán és más stilizált virág. Oldalain 
cikcakkos vonalas díszítés. — Kissé kopott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.365.1 — Drávacsehi. — 1934. — H: 230 
mm, M: 29 mm, Sz: 38 mm. Lekerekített vége 
felé keskenyedő, hasáb alakú doboz. Másik 
vége szögletes. Belül osztatlan. — Zár: 5. t í 
pus. 

Díszítése vésett és pirossal spanyolozott. 
Fedelén geometrikus mintás keretben három 
tuüpán és hosszúszárú virág (V. tábla 4. kép). 
Oldalán felirat: DÖME MIHÁL. A fedél belső 
oldalán eredetinek látszó ceruzával írt felirat: 
DÖME JÓZSEF KÉSZÍTETTE 1893-IK ÉV
BEN. FEBRUÁR HÓ 5-IK NAPJÁN. — A 
spanyolozás kikopott. 

Döme József készítette Drávacsehiben 
1893-ban. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.366.1 — Rádfalva. — 1934. — H: 218 
mm, H: 23 mm, Sz: 31 mm. Két végén lekere
kített hosszúkás hasáb alakú doboz. Belül osz
tatlan. — Zár: 5. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo
zott. Fedelén csipkézett keretben ké t virág, 
az egyik tulipán. Végén évszám: 1863. — Ko
pott. 

Készítője és a készítés helye ismeretlen. 
1863-ban faragták. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.367.1 — Nagvesány. — 1934. — H: 237 
mm, M: 32 mm, Sz: 40 mm. Hasáb alakú do
boz, egyik végén hullámosra kifaragott. Má
sik végén a fedelet rögzítő faszög körül cif
rázott falap. Belül osztatlan. — Zár: 6. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén középen csip-
kézéssel elválasztott felirat: RADICS IST
VÁN, alatta: VARGA JÁNOSÉ 1877 (VI. táb
la 3. kép). Mindkét oldalán aprólékos, mélyen 
bevésett, geometrikus díszítés (9. kép). Alján 
cserépből kinövő hosszúszárú stilizált virág
minták, köztük egy tulipán. — A fedelet biz
tosító pecek hiányzik. 

Radies István készítette 1877-ben. A ké
szítés helye ismeretlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.368.1 — Eilend. — 1935. — H: 215 mm, 
M: 20 mm, Sz: 56 mm. Két végén sarkított 
lapos doboz. Belül osztatlan. — Zár: 3. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén csipkézett ke 
retben két erősen stilizált virágminta (10. 
kép). Mindkét oldalán cikcakkos geometrikus 
díszítés. — Kopott, repedezett, szúrágott. A 
fedelet biztosító pecek hiányzik. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

9. kép. Radies István egyik készítménye kinyitva. 
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52.369.1 — Piskó. — 1935. — H: 234 mm, 
M: 31 mm, Sz: 38 mm. Hosszúkás hasáb ala
kú. Kiszélesedő vége lekerekített. Másik vé
gén a fedelet rögzítő faszög körül lépcsőzete
sen kifaragott falapocska. Belül osztatlan. — 
Zár: 6. típus. 

Díszítménye vésett, pirossal, zölddel, sár
gával és feketével spanyolozott. Fedelén cse
répből kinövő hosszúszárú virág, levelekkel, 
tulipánokkal és más virágokkal. Oldalain ha
sonló díszítés. Alján levél és virágminták, 
köztük két szív (VII. tábla 5. kép). Kopott, 
a spanyolozás itt-ott kitöredezett. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.370.1 — Kemse. — 1935. — H: 253 mm, 
M: 26 mm, Sz: 70 mm. Két végén legömbölyí
tett lapos doboz. Belül két rekeszre osztott. — 
Zár: 2. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén apró ívekkel 
készült keretben sűrűn vonalkázott geometri
kus minták (VIII. tábla 1. kép). — Kopott, 
szúrágott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.371:1 — Piskó. — 1935. — H: 225 mm, 
M: 39 mm, Sz: 46 mm. Egyik végén lekere
kített hasáb alakú doboz. Belül osztatlan. — 
Zár: 5. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén és két oldalán 
négyszögletes mezőkben különféle geometri
kus minták (VIII. tábla 2. kép). — Kopott, a 
fedél alatti biztosító lap hiányzik. 

Készítője, a készítés helye és ideje ismer 
rétien. 

Igaz Lajos gyűjtötte. 

52.372.1 — Ismeretlen. — Ismeretlen. — 
H: 282 mm, M: 43-mm, Sz: 60 mm. Egyik vége 
felé keskenyedő, hasáb alakú doboz. Két vége 
lekerekített (11. kép). Belül osztatlan. — Zár: 
3. típus. 

Díszítése vésett, spanyolozott, karcolt és 
festett. Fedelén csárdajelenet (IX. tábla 1. 
kép), két férfival. Az egyik az asztal mellett 
ül, jobbkezével hosszúszárú pipát tart a szá
jában, baljában poharat emel. Barnára spa
nyolozott dolmányt, csizmanadrágot, fekete 
csizmát és kalapot visel. A másik férfi az asz
tal mellett áll, jobbjával poharat emel ma
gasba. Feketére spanyolozott kalapot, dol
mányt és csizmát, barna nadrágot visel. Az 
asztalon üveg. Jobbra a csapláros áll nagy 
borosüveggel. Mögötte söntésszerű épület lát
ható. A fedél két végén stilizált virágminták. 
Szegélyén felirat: KÉSZÜLT SOPRONBAN 
1872 B. TIKER IMRE NEK. 

Egyik oldalán vadászjelenet (IX. tábla 2. 
kép). Fák közt bujkáló szarvasokat két pus
kás vadász követ. Az egyik szarvast két ku
tya kergeti. Végén koronás magyar címer 
oroszlánnal. 

Másik oldalán a „vadász temetése" néven 
ismert jelenet látható (VIII. tábla 3. kép). A 

10. kép. Stilizált virágminták borotvatartó fedelén. 
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11. kép. Figurális jelenetekkel díszített, karcolt tok. 

temetési menetet a róka nyitja meg füstölővel 
a kezében. Utána két farkas viszi a keresztet 
és a gyertyát. Az imakönyvet ismét egy róka 
tartja. A menet közepén négy szarvas emeli 
a koporsót, amelyen trombitáló róka ül. Mö
götte a vadász kalapja. A koporsó alatt vad
disznó halad, szájában ásó. A menetet a va
dász felnyergelt lova zárja be nyergére akasz
tott puskával. 

A borotvatartó alján karcolt felirat: SZA-
NYI HUSZÁR JÓZSEFF TSINALTO. — Kis
sé kopott, a spanyolozás hiányos. 

Szanyi Huszár József készítette Sopron
ban 1872-ben. 

Gyűjtője ismeretlen. 

52.653.1 — Ismeretlen. — Ismeretlen. — 
H: 206 mm, M: 32 mm, Sz: 44 mm. Lekerekí
tett vége felé keskenyedő hasáb alakú doboz. 
Másik vége szögletesre sarkított. Belül osz
tatlan. — Zár: 3. típus. 

Díszítménye vésett és pirossal spanyolo-
zott. Fedelén kétoldalt bevonalkázott három
szögek sora. Mindkét oldalán csipkézéssel dí
szített keret. — Kopott, a fedelet biztosító 
pecek hiányzik. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Gyűjtője ismeretlen. 

59.159.1 — Hirics. — 1958. — H: 230 mm, 
M: 34 mm, Sz: 45 mm. Egyik végén lekerekí
tet t hasáb alakú doboz. Belül osztatlan. — 
Zár: 6. típus. 

Díszítménye vésett. Fedelén egyszerű raj
zú stilizált virágminták. Mindkét oldalán be
vonalkázott háromszögek sora. — Nagyon ko
pott. 

Készítője, a készítés helye és ideje isme
retlen. 

Vass Zoltán gyűjtötte. 

> 

Gyűjteményünkből összefoglalóan az aláb
biakat állapíthatjuk meg: 

Elterjedés. — 54 borotvatartó származási 
helyét ismerjük. Ezeket térképünkön tünte t 
tük fel (12. kép), megjelölve azt is, hogy egy-
egy helységből mennyi került a múzeumba. 
A kép aránytalan még akkor is, ha figye
lembe vesszük, hogy a megye területének jó 
részén németek és délszlávok éltek a gyűjtés 
idején. 50 borotvatartót gyűjtöttek az Or
mánságban, a megye többi részéből mindösz-
sze négy került elő. Ezek közül kettő a Hegy
hátról (Tormásról), egy a Pécsvárad környéki 
magyar területről (Ellendről) és egy Pécsről, 
Ez utóbbi azonban magángyűjtőtől vásárolták, 
tehát nem tekinthető pécsi származásúnak. 
Hat tárgy eredete ismeretlen. 

Az aránytalanságot részben a gyűjtés 
rendszertelenségével magyarázhatjuk. Bizo
nyos azonban az is, hogy csak ott terjedhetett 
el, ahol jelentősebb állattartás volt. Már dol
gozatunk elején hivatkoztunk az ormánsági 
állattartás jelentőségére. Nem véletlen tehát, 
hogy gyűjteményünk nagyobb része az Or
mánságból származik. Ugyanezt az összefüg-
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Í2. fcép. Borotvatartóink származási helye. — 1. Máriagyűd; 2. Gilvánfa; 3. Marócsa; 
4. Sósvertike; 5. Pécs; 6. Kákics; 7. Besence; 8. Nagycsány; 9. Rádfalva; 10. Zaláta; 
11. Kiscsány; 12. Luzsok; 13. Baranyahidvég; 14. Szaporca; 15. Hirics; 16. Oszrój, 
17. Tormás; 18. Drávacsepely; 19. Vejti; 20. Adorjás; 21. Vajszló; 22. Márfa; 23. 

Drávacsehi; 24. Eilend; 25. Piskó 26. Kemse. 

gést állapítottuk meg szárú sótartóink elterje
désének vizsgálatakor is.28 

Anyag. — Legtöbbjüket keményfából fa
ragták, de akad néhány, amely félkemény 
fából (hárs, nyárfa, fűzfa) készült. Ez utóbbiak 
díszítménye egyszerűbb, mélyebben árkolt és 
egyik sem spanyolozott. 

Forma. — Legtöbb borotvatartónk elkes
kenyedő hasáb alakú. Ezt a formát a borotva 
célszerű elhelyezésének az igénye alakította 
ki. Gyakori a szélesebb, laposabb változat is. 
Ebben általában két-három rekesz van. Kü
lön csoportot alkotnak azok a darabok, ame
lyeket Radies István készített. Az előzőktől 
abban különböznek, hogy ő a fedelet rögzítő 
faszöget hosszabbra hagyta, fejét négyszög
letesre faragta. Alája lépcsőzetesen, csipkésen 
kimunkált magas „gallért" épített. Kiválik a 

28 Füzes E.: im. 315. 

többi közül az 52.316.1 (1. kép) és az 52.336.1 
(3. és 4. kép) ltsz. tárgy is. Az első csónak 
alakú, a másodiknak a nagy fiók és a sok kis 
rekesz kölcsönöz sajátos külsőt. 

Hasonló alakú borotvatartók készültek a 
Balaton környékén.29 Az elkeskenyedő forma 
gyakori volt a Hortobágyon is.30 

Zár. — Borotvatartóink zárszerkezeteit 10 
típusba soroltuk. Közülük a 2. (12 db), a 6. 
(11 db), 5. (9 db) és 3. (8 db) változat fordul 
elő legtöbbször. Általában ugyanezeket ta
láljuk meg az ország más részein is. Az eddig 
publikált adatok szerint a Balaton környékén 
a 2., 3., 4., 5., 7. és 8. típust ismerték.31 Az 
orosházi múzeum borotvatartóin az 1., 3., 5. és 
10. változat figyelhető meg.32 A hortobágyi 

2J Malonyay D.: im. III. Képanyag. 
30 Lükő G.: im. 20—22. 
31 Malonyay D.: im. III. Képanyag. 
32 Nagy Gy.: im. I—IV. tábla. 
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pásztorok a 2., 3. és 10.-et kedvelték.33 A Hód
mezővásárhely környéki,34 a palóc35 és az er
délyi36 borotvatartókon a 10. t ípus ismerhető 
fel. Ez utóbbi zármegoldás — úgy látszik — 
az egész országban elterjedt. 

Díszítő technika. — A népi faragóművé
szet alaptechnikái nem egyforma arányban 
szerepelnek borotvatartóinkon. Túlnyomó 
többségüket (53-at) véséssel díszítették. Ezek 
közül 27-et spanyoloztak is. Kettőt karcolt, 
egy-egy domborúan faragott és szalmaszállal 
beragasztott, egy pedig dísztelen. Két olyan 
tárgy is van, amelyen háromféle technika 
együtt jelentkezik. A vésés közkedveltségét 
az anyag minősége magyarázza: faanyagon a 
vésett díszek mutatnak a legjobban. 

Díszítő motívumok. — Ebből a szempont
ból három csoportra oszthatjuk gyűjtemé
nyünket. Az elsőbe (14 tárgy tartozik ide) a 
geometrikus mintájú, a másodikba a növényi 
(virág), a harmadikba pedig a figurális dí
szekkel ellátott borotvatartók tartoznak. Né
melyik darabon a geometrikus és a növényi 
motívum együtt szerepel, a figurális ábrázo
lást pedig mindig növényi díszek egészítik 
ki. 

A geometrikus díszítésű tárgyak egy ré 
szén elnagyolt, ívelt és egyenes vonalakat 
figyelhetünk meg (V. tábla 1. kép, VI. tábla 
1. kép, VII. tábla 4. kép). Némelyiket aprólé
kos, szögletes mintákkal, vonatkázásokkal 
véstek tele (6. és 9. kép, V. tábla 2. kép, VII. 
tábla 2. kép, VIII. tábla 1—2. kép). Külön 
figyelmet érdemel az 52.346.1 ltsz. tárgy. Az 
ívelt, recézett vonalak és szalaggyűrűk között 
napábrázolás látható (V. tábla 3. kép). Ez egy
ben legrégibb datált tárgyunk is, 1799-ben 
készült. 

45 borotvatartón van növényi ábrázolás. 
Gyakran erősen stilizált a motívum (1., 2., 10. 
kép, IV. tábla 3. kép, V. tábla 4. kép, VI. táb
la 4. kép), máskor finom vonalú és aprólékos 
(II. tábla 1. kép, IV. tábla 2. kép, VII. tábla 
3. és 5. kép). A virágok közül a tulipánt ked
velték leginkább; 24 tárgyon faragták ki a 
készítők. Stilizált (II. tábla 1—2 kép) és na
turalistább (III. tábla 1—2 kép), IV. tábla 1. 
kép, VII. tábla 1. kép) ábrázolások váltakoz
nak egymással. A motívumok elhelyezésénél 
tökéletes térkitöltésre törekedtek. A figurális 
ábrázolások mellett is a tér kitöltését szolgál
ják a virágminták (5. és 8. kép). 

A figurális díszítmény feltűnően ritkán, 

33 Lükő G.: im. 20—22. 
34 Magyar Népi Díszítőművészet. Bp. 1954. 74. 

kép. 
35 Malonyay D.: im. V. 306. 
36 Catalogul. . . im. 99. 

mindössze öt borotvatartón jelenik meg. Lo
vat véstek az 52.351.1 ltsz. tárgy fedelére. 
Madáralakot hármat találunk. Az egyik borot
vatartón kétfejű sast ábrázol, csőrében virág 
(5. kép). Két másikon a madárnak csak tér
kitöltő szerepe van (8. kép és III. tábla 3. kép). 

Emberábrázolás is csak három borotvatar
tón van. Az egyiken gatyás és dolmányos férfi 
(III. tábla 3. kép), a másikon puskás betyár 
és a kedvese (8. kép). A finom vonalakkal ra j 
zolt jelenet valószínűleg egy ismert betyár
történet grafikai megelevenítése. 

Részletesebben kell foglalkoznunk a har
madik emberábrázolással (52.372.1 ltsz.). A 
borotvatartó fedelén csárdajelenetet örökített 
meg a készítő (IX. tábla 1. kép). Egyik oldalán 
vadászjelenet hívja fel magára a figyelmet 
(IX. tábla 2. kép). Másik oldalán a „vadász 
temetése" látható (VIII. tábla 3. kép). 

A tárgy alakja és díszítése nagyon hason
lít arra a borotvatartóra, amelyet Bátky Zsig
mond publikált először.37 A kép több későbbi 
kiadványba is átkerült. Adataik is megegyez
nek, mindkettő Sopronban készült, amaz 
1869-ben, ez 1872-ben. A Bátky által közölt 
tárgynak az oldalán látható a csárdajelenet, 
amely ott azzal bővül, hogy a bal oldalon egy 
mészáros szarvasmarhát vezet el. Malonyay, 
aki átvette a képet, úgy magyarázza a jele
netet, hogy „ . . . barmot adott el a polgárem
ber, az áldomást iszszák .. ."38 A mi tárgyun
kon a készítő elhagyta a marhát elvezető mé
szárost és az egész jelenetet a fedélre helyez
te. Szerepel a „vadász temetése" a Bátky féle 
borotvatartón is.39 

A fentiek alapján bizonyosnak vehetjük, 
hogy a két borotvatartó készítője ugyanaz: 
Szanyi Huszár József, aki a mi tárgyunk alján 
feltüntette és ezzel megörökítette a nevét. 

Térjünk vissza a „vadász temetése" néven 
ismert képhez. Először Jankó János hívta fel 
a figyelmet az érdekes ábrázolásra. Ö a népi 
humor megnyilatkozásának tartotta.40 Her
man Ottó rámutatot t arra, hogy a jelenetnek 
semmi köze sincs a magyar nép humorához, 
a készítő német kereskedők által terjesztett, 
Bécsben nyomtatott képről másolta le.41 Az 
ábrázolás eredetét Solymossy Sándor nyo
mozta ki. Megállapította, hogy a jelenet a 
XIII—XIV. században Franciaországban ke-

37 Bátky Zs.: Útmutató néprajzi múzeumok szer
vezésére. Bp. 1906. 37. tábla 12. kép. 

38 Malonyay D.: im. III. 287. 
39 Bátky Zs.: im. 126. 
40 Jankó J.: Régi hazai lőportartók szarvas-

agancsból. Arch. Közi. XVIII. 
41 Herman О.: A vadász temetése. Ethn. XV. 155 

—156. 
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letkezett Renard-epizódok, ciklikus rókatör
ténetek illusztrációja, amely átalakítva, né
met közvetítéssel került Ausztriába, ahonnan 
kereskedők közvetítésével hozzánk is át ter
jedt.42 A tetszetős képet azután a népi fara
gók borotvatartón is megörökítették. A Nép
rajzi Múzeum négy, ezzel a jelenettel díszí
tett borotvatartót őriz. Egyikük a Bátky által 
publikált tárggyal azonos.43 

Gyűjteményünk egyharmadán, 22 borot
vatartón találunk évszámot, ezek 1799 és 
1893 közötti dátumokat jelölnek. Ha a motí
vumokat és a technikákat összevetjük az év
számokkal, az említett időpontok közt több 

42 Solymossy S.: A vadász temetése. Ethn. XXVI. 
232—255. 

43 Hofer Tamás szíves szóbeli közlése. 

Die Bart- und Schnurbarrtracht war bei den 
ungarländisehen Leibeigenen der vergangenen Jahr
hunderte nicht allgemein. Besonders die Schnur
barttracht begann sich erst nach dem Jahre 1848 in 
reichlichem Mass zu verbreiten, aber auf dem Ge
biete von Göcsej in Transdanubien oder bei den 
Palotzen in Oberungarn rasierte der Bauerntum sei
nen Schnurbart noch um Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts ab. Rasiertmesser benötigte man also 
auch in den früheren Jahrhunderten, seinem Ge
brauch können wir aber beim Bauerntum nur vom 
Ende des achtzehnten Jahrhunderts nachfolgen. 

Zur Aufbewahrung des scharfen und feinen 
Werkzeuges verbreitete sich beim Volk eine Art 
Holzbüchse von eigentümlicher Form und mit listi
gem Schloss: der Rasiermesserbehälter (ungarisch 
,borotvatartó'). Seinen Ursprung, die Zeit seiner Ver
breitung kennen wir nicht. Die ältesten datierten 
Exemplare, die in den ungarischen Museen behütet 
werden, stammen aus dem Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts. Gewiss wurden diese durch schnitzen
de Hirten verbreitet, die darin ihre Rasiermesser 
sowie ihren Alaunstift verwahrten und diesen im 
Laufe ihres an keinen Ort gebundenen Wanderle
bens stets bei sich trugen. Ähnlich wie ihre anderen 
Gebräuchsgegenstände rückten auch die Rasiermes-
rcrbehälter unter die sichönsten Objekte der Hirten-
kunst vor. 

Die Rasiermesserbehälter verbreiteten sich fasst 
überall im Land, sind aus dem Grossen Ungarischen 
Tiefland, aus Oberungarn und aus Siebenbürgen in 
gleicher Weise bekannt; ihre echte Heimat war aber 
Transdanubien, vor allem die Komitate Somogy, 
Zala und Veszprém. Auf Grund unserer Forschun
gen konnten wir feststellen, dass auch Komitat Ba
ranya für ein hervorragendes Gebiet der Hirten
kunst galt. In der Volkskundlichen Abteilung des 
Janus Pannonius Museums werden sechzig Rasier
messerbehälter aufbewährt. Die meisten sammelte 
man in dem Jahren 1933—1935. Heute ist der Ge
genstand im Komitat Baranya beim Volk nicht 

szakaszt különíthetünk el. A legkorábbi pél
dányok csak vésettek és geometrikus minták
kal díszítettek. 1852-től jelennek meg — elein
te erősen stilizált formában — a növényi és 
virágmotívumok, valamint a spanyolozás. 
Csak az 1872 után készülteknél találkozunk 
karcolt figurális ábrázolásokkal. 

Ennek alapján ismét leszögezhetjük,44 

hogy a vésés és spanyolozás, mint technika, 
történetileg megelőzte a karcolást. Ez utóbbi
nak egyébként is kicsi a jelentősége főtár
gyainkon. A karcolt és festett emberábrázolás 
igénye feltétlen szárú és csont anyagon je
lentkezett először, csak azután kerülhetett 
szórványosan fatárgyainkra is. 

44 Hasonló megállapításokat tettünk szárú só-
tartóink feldolgozásakor. Vö. Füzes E.: im. 315. 

mehr zu finden, man erinnert sich nicht einmal an 
seine Herstellung. 

Wir erwähnten bereits oben die geschickte Kon
struktion der Schlösser an den Behältern. Diese wur
den aus zwei Gründen verfertigt. Der erste Grund 
war, damit kein Uneingeweihter, vor allem kein 
Kind das gefährliche Werkzeug anrühre; dabei 
trachteten die schnitzenden Hirten sich auch mit 
ihrer Geschicklichkeit, mit ihrer Findigkeit zu brüs
ten. Ein jeder Hirt bemühte sich ein listigeres und 
witzigeres Schloss zu verfertigen, alls der andere; 
er war stolz, wenn niemand ausser ihm selbst den 
Behälter öffnen konnte. Die in unserer Sammlung 
vorkommenden Schlösser reihten wir um der leich
teren Übersicht halber in zehn Typen ein (siehe 
Tafel I.). Bei den Abbildungen zeigen die Nummern 
das Nacheinander der Griffe beim öffnen der 
Schlösser. 

Die Herkunftsorte der einzelnen Gegenstände 
stellten wir auf Abbildung Nr. 12. zusammen. D e 
meisten wurden am südlichen Teil des Komitats, 
auf dem Gebiet des Ormánság gesammelt, wo dia 
Viehzucth allgemeiner, und das Hirtenleben be
deutsamer war. 

Zur Verzierungstechnik gehörte das Meissein 
und in Zusammenhang damit das Färben mit far
bigem Siegellack, das man mit heissem Messer in 
die tief eingravierten Furchen eindrückte (ungarisch 
,spanyolozás'). Ritz- und Relieftecbnik verwandete 
man selten. Manchmal sind die einzelnen Gegen
stände durch mehreren Techniken verziert. 

Die Motive der Verzierungen können wir in drei 
Gruppen einteilen: in geometrische Ornamente, in 
Pflanzen- (Blumen-) motive und in figurale Dar
stellungen. 

Geometrische Ornamente, Geraden und Bogen-
linien (siehe Tafel V., Bild Nr. 1.; Tafel VI., Bild 
Nr. 1.; Tafel VII., Bild Nr. 4.), minuziöse, eckige 
Muster (siehe Bild Nr. 6., 9.; Tafel V., Bild Nr. 2.; 
Tafel VII., Bild Nr. 2.; Tafel VIII., Bild Nr. 1. und 2.), 
verwendete man auf den Rasiermesserbehältern be j 
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