
EGY SÁRKERESZTESI FARAGÓ BOGNÁR 

Bevezető gondolatok 

Ismert az a körülmény, hogy egy etnikai csoport vagy társadalmi réteg művészi szintű 

alkotásainak megteremtéséhez nem csak egy-egy kiemelkedő személyiségre, hanem egy 

szélesebb középrétegre is szükség volt. Az utóbbi alkotta azt az alapot, bázist, melyből a 

legjobbak kikerülhettek. A stabilitást, a folytonosságot mindehhez a szélesebb kör adta. Igaz 

volt ez a magyar népi diszítőművészet egyik, némileg elkülönült területére, a 

pásztorművészetre is. 

Madarassy László / 1880-1943 / néprajzkutató ide kapcsolódó gondolatait már 1934. 

novemberében megfogalmazta a Művészkedő magyar pásztorok című kötete 

előbeszédében. A pásztorművészetet ekkor már halódónak tekintette, de halódásában is 

nagyszerűnek, mely érdemes arra, hogy további sorsát figyelemmel kísérjék. „ 

Megmentéséhez azonban ne fűzzünk nagy reményeket.” – írta Madarassy. „ Ahhoz, hogy a 

magyar népművészetnek ez az ága zölden maradjon, megfelelő légkör is kellene. Ez a légkör 

pedig az a minden vidékre jellemző népi vagy pásztori közízlés, melyből kell,  hogy a faragó 

pásztor művészete táplálkozzék, mert e nélkül oly növénnyé fejlődik, amely gyökerével 

többé már nem a népművészet talaján áll, viszont lombjaival még nem éri el az iskolázott 

iparművészet magasságait.” A szerző a rohamosan átalakuló magyar életben éppen ezt a 

légkört látta legjobban veszélyeztetettnek.1 

Írásunk címszereplője, Pap  / más írásmóddal Papp/  Ferenc / 1876-1958/ sárkeresztesi 

bognár ebben a korban élt és tevékenykedett. Igaz, nem pásztorként, de részben, jóllehet 

kisebb részben a pásztorok számára is dolgozva, azok világát jól ismerve.  Ügyes kezű falusi 

mesteremberként részese, szerény alakítója volt a magyar pásztorművészetnek, ilyen módon 

egyik örökítője a hagyományoknak. 

Madarassy László említett művében leszögezte, hogy „ pásztorságunk a magyar 

társadalomnak éppen olyan jóravaló, hasznos, művelődésre és magasabb erkölcsi fölfogásra 

alkalmas rétege, mint akár a földművesség, akár a kézművesség.” A három említett 

társadalmi rétegből a két utóbbinak Pap Ferenc egyértelműen tagja, részese volt, de némileg 

az elsőhöz is kapcsolódott. Bizonyítva, hogy az egyes rétegek sorsát, életútját nem 

választották el merev falak egymástól. Vagyis sokan éltek kétlaki életet, illetve váltottak 

foglalkozást, ha a sors úgy kívánta. 

Az életút2 
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A halotti anyakönyvi bejegyzés szerint Pap Ferenc a Fejér megyei Sárkeresztesen / akkor még 

Keresztes / született 1876. november 17-én. Apja Pap János, anyja Tóth Zsuzsanna névre 

hallgatott. Szegény emberek voltak, valahol a paraszti lét szélén. Keresztes adóközség 1883. 

évi kataszteri birtok összesítésében két Pap János szerepelt, szinte egyező ingatlani 

állapottal. Közülük Pap Jánosnak 178 négyszögöl kert, 806 négyszögöl szőlő és 27 négyszögöl 

földadó alá nem eső terület képezte a tulajdonát. Ifjabb Pap Jánosnál pedig ugyanezen 

művelési ágú ingatlanok 146, 519 és 70 négyszögölet tettek ki. 3 A földadó alá nem eső 

terület vélhetően házrészt, esetleg más felépítményt jelentett. Ifjabb Pap János minden 

bizonnyal Pap Ferenc apja volt, egyben az összeírásban jelző nélkül ugyancsak szereplő Pap 

János fia. A feltüntetett két szegényparasztnak szántója, rétje, legelője nem volt. A 

megélhetéshez cselédnek vagy napszámosnak kellett állni. Egyértelmű, hogy Pap Ferencre is 

ez a sors várt.  

Fiatal korában Csákvár mellett, Forna-pusztán cselédként élt és dolgozott. Felnőtt korára 

bognár vált belőle. Ahogy mondta, a mesterséget inkább úgy leste el, mintsem tanulta. A 

famegmunkálás mellett értett a földműveléshez és az állattenyésztéshez is. Talán több 

uradalmi pusztán is alkalmazták. 

Pap Ferencék többen voltak testvérek, de valószínű, hogy nem ő volt az elsőszülött fiú, mert 

azt szinte mindig az apa nevére keresztelték.  Rokoni kapcsolatai idővel halványultak, mára 

feledésbe merültek. Sárkeresztesen az 1930-as évektől nem élt testvére.  Az 1950-es 

években családjával még elutazott Pátkára, búcsúra a rokonokhoz. Föltették a féderes ülést, 

úgy mentek földutakon, Zámoly mellett elhaladva a pátkai  ünnepre.  

Pap Ferenc még a 19. század végén Sárkeresztesre, a gróf Károlyi uradalomba került. Itt, a 

községben nősült 1899. május 9-én. Idevaló, de nem majori, hanem falubeli lányt vett 

feleségül, Balogh Erzsébetet / 1876-1957/. Mennyasszonya a Fő utca és a Dombsor közötti 

részen, a falu fölső végén lakott. Apja, Balogh Imre és anyja, Szomor Erzsébet földművesek 

voltak. Balogh Erzsébetnek több testvére született. Imre nevű  testvére a községben élt. 

Másik fiútestvére viszont elkerült a faluból. 4 

Pap Ferenc és felesége György-majorban, más néven Bel-majorban lakott, ami – ahogy az 

utóbbi név  is jelzi- közvetlenül a falu mellett terült el, a főintéző lakásával, a magtárral, a 

cselédlakásokkal, az istállókkal, az ólakkal és más gazdasági létesítményekkel. A 

cselédházakban egy családnak egy szoba jutott, de közös konyhahasználattal. A középre eső 

konyhán két – régebben négy – család osztozott. Pap Ferencnek, mint mesterembernek, a 

külön szobához külön konyha járt. Uradalmi bognárnak lenni a cselédek hierarchiájában 

egyfajta rangot jelentett, melyről Illyés Gyula is beszámolt a közeli Mezőföld pusztai világát 
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leíró művében.5 Más volt a javadalmazása is, mert többet tudott, mint az egyszerű 

cselédemberek, ismert egy mesterséget.  

Pap Ferencéknél a századelőn egymás után jöttek a gyerekek: Ferenc / 1900-1961/,  Zsófia / 

asszony nevén Kiss Jánosné 1903-1973/, Gábor / 1905-1983/ , Erzsébet / asszony nevén 

Kossa Gáborné  1908-1947/, Lajos / 1912-1959 /. Egy vagy két további gyerekük kicsiny 

korában meghalt. Talán leányok lehettek.  

Pap Ferencék még a második világháború előtt a majorból a faluba költöztek, mégpedig a Kis 

utcába.  Az ingatlan ma a Petőfi u. 44. számot viseli, korábban 46-nak jelölték. Az ugyancsak 

cseléd Szabó Károllyal együtt, ketten vettek meg egy házat. Közös udvarban laktak 

mindaddig, míg a front után Szabó Károlyék el nem költöztek az Újsorra, a mai József Attila 

utcába, ahol házat építettek. Akkor tudta Pap Ferenc a másik fél részt megvásárolni.  

Pap Ferenc kétségkívül számottevő társadalmi előrelépést hajtott végre: nem maradt 

közönséges béres, uradalmi bognár lett; nem cselédlányt, hanem parasztlányt vett feleségül; 

a majorból a faluba költözött, uradalmi lakásból a sajátjába; az uradalom szolgálatából 

kilépve elindult az önállósodás, a saját gazdálkodás és ipari tevékenység útján. Ingatlanán a 

lakással szemben műhelyt is épített.  

Némileg hasonlóan cselekszenek majd fiai is. Az elsőszülött Ferenc kisbéresként kezdte, majd 

a cselédsors után szintén falusi leányt vett el, hozzájuk költözött, úgy kezdett gazdálkodni, és 

élete végéig  parasztizált. A második fiúnak,Gábornak, akár apjának, a bognár mesterség 

jelentette a megélhetés alapját. Ő már Székesfehérvár-Felsővároson, egy jónevű 

bognármesteről tanulta ki a szakmát. 1931-ben iparengedélyt váltott ki, tevékenységét apja 

műhelyében kezdte meg. Iparos lett, viselkedése, szóhasználata, viselete ennek megfelelően 

alakult.  

Pap Ferenc magas, erős ember volt, hatalmas, kérges tenyérrel, széles csuklóval. Amikor 

faragta a fát, a nehéz szekercét akár egész nap ütemesen emelgetni tudta. Saját korában 

kifejezetten magasnak számított, idős éveire viszont meghajlott, összébb ment. Felesége 

kicsi, vékony asszony volt, öreg korára is  ilyen maradt. A fiú gyerekek anyjukra ütöttek, 

alacsonyak, vékonyak lettek. Zsófia lányuk viszont magasra nőtt.  

Pap Ferencnek már a második világháború előtt két szép, termetes, fehér ökre állt az 

istállóban, azokkal tudott dolgozni. A bognár mesterség mellett ugyanis paraszti munkát is 

végzett. A front alatt, 1944. december 24-től 1945. március 25-ig,  az öreg embereknek azon 

csekély számú csoportjába tartozott, melynek tagjai a heves harcok ellenére végig a faluban 

maradtak. Amint utóbb elmondta, volt olyan, hogy egyik hajnalon németek kívántak jó 

reggelt, a másikon az oroszok köszöntek be. Ilyen gyakran változott, hogy ki uralta a falut. 

Pap Ferenc nem csak életét, hanem ökreit is meg tudta óvni, talán azért is, mert a Vörös 

Hadsereg katonái inkább a mozgékonyabb lovakat vitték el. A lakóházat komoly kár érte, a 
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műhely teteje is leégett. A megmaradt ökrökkel viszont a harcok után, a többi falubelihez 

képest nagy előnyre tett szert. Sokaknak ugyanis semmijük sem maradt, ő viszont igaerővel 

rendelkezett, mellyel földet művelni és fuvarozni tudott. Különösen az utóbbi tekintetében, 

az újjáépítésnél bizonyult hatalmas kincsnek a két erős ökör. Az elpusztult, romba dőlt 

lakóházak, gazdasági épületek felépítéséhez a hatóságok megengedték az uradalmi épületek 

elbontását. Onnét, a majorokból, különösen Margit-majorból szállította Pap Ferenc a bontott 

anyagot a faluba. Hat fuvarból egynek az anyaga járt neki díjazásként, mivel az érdekeltek az 

infláció miatt nem pénzben egyeztek meg.  

Nem csak magának építette újjá a házat a Kis utcában, hanem biztosította az anyagot Gábor 

fiának a Fő utcai lakóház megépítéséhez is. / Ma Kossuth u. 51. szám ./ A Kis utcai lakóháza 

mögé istálló került hat számosállat és két növendék elhelyezésére alkalmas férőhellyel, 

továbbá fészer. Családon belül azonban bizonyos nézeteltérés alakult ki, mert Ferenc fia úgy 

érezte, kevesebb segítséget kapott, mint Gábor illetve az otthon maradó Lajos. / A lányok 

más elbírálás alá estek, a szokásrend szerint nekik kevesebb járt, mint a fiúknak./   

A község lakói a front elvonultával, 1945 közepén a kevésbé sújtott Tolnába, Somogyba, 

Zalába jártak kéregetni, koldulni. Hiszen ingó és ingatlan, apró- és nagyállat, jóformán 

minden elpusztult. Pap Ferencnek igen rosszul esett, hogy amikor felkereste Somogy megyei 

barátját, az segítségadás nélkül elutasította, mondván: nekik is mekkora káruk lett, mert a 

katonák elvitték présházuk ajtaját. Azon a vidéken ugyanis a front pár óra alatt átvonult. 

Szerencsére sokan másképp viszonyultak a koldulókhoz, így hoztak az említett megyékből 

edényeket, élelmiszert, viseleti darabokat, egy-egy apró állatot, de még kutyát, macskát is. 

Jórészt az asszonyok batyuztak, batyuba kötötték, aztán hátukra vették, amit kaptak, úgy 

hozták. Gyalog, kocsira vagy szekérre kéretőzve, illetve vonaton. 

 

Pap Ferenc 1945 után nyaranta főleg a mezőgazdasággal foglalkozott, 3-4 kh földjét és 

szőllejüket művelte, a többi évszakban bognárkodott. A házzal szembeni műhely, kiejtésében 

méhe vagy méhel tömésfallal és zsupp födéllel épült. Mivel a háború alatt a teteje leégett, a 

rozsszalmával újra kellett fedni. Pap Ferencet élete végéig kiszolgálta, az 1960-as évek elején 

dőlt ki az oldala, utána lebontották.  

A bognár elsősorban kocsi- és szekérgyártót jelent, de Pap Ferenc 1945 után teljes járművet 

már nem készített. Csak egyes alkatrészeket /pl.kereket,szekéroldalt/ állított elő illetve 

javításokat végzett. Mint ügyes kezű mesterember ezeken kívül is rengeteg mindent csinált: 

így fagereblyét faragott, szerszámokba nyelet tett, tövisboronát készített, cirok- és vessző 

seprűt kötött. 

A hengert, azaz a gurgót akác fából faragta. Az anyagot a megrendelő vitte. Az agáco gömb 

alakú törzsét föltette két faragószékre azaz jancsira, aztán először szekercével a két oldalát 

faragta, majd fordított rajta és négyszögletesre alakította, végül lefaragta az éleket, 



közelítette a henger formát. Ilyenkor a súlyos faragó eszközt egész nap ütemesen emelgette. 

A végén vonyókéssel alakította ki a szabályos hengert.  

Tavasszal a fűzfának hántolatlan vesszejéből vékákat, csibeburittókat kötött. Nem csak a 

családnak, hanem sokaknak. Unokájának , Pap Lajosnak /sz. 1951/ játékokat készített: fából 

kis szekérkét, elé kukoricaszárból ökröket. 

 

A falusi ember mindent igyekezett felhasználni, hogy semmi kárba ne vesszen. Pap Ferenc 

ennek megfelelően a régi vagy eltörött kaszapengéket is hasznosította. Késeket csinált 

belőlük meg dohányvágókat. Mint nemzedékének sok tagja, ő is pipázott. Több pipája is volt. 

Otthon, ráérősebben a hosszabb szárút használta, mely mellközépig ért. Ha ment valahova, 

akkor a rövidebb szárút vette elő. Fogai közt a pipa rést koptatott ki magának, mivel a 

dohányzó eszközt gyakran a szájában tartotta és mindig ugyanoda dugta. A szárát maga 

készítette. Télen a tűzbe drótot, bicikliküllőt tett, felizzította, azzal szúrta ki a meggyfa 

ágának közepét. A műveletet sokszor kellett ismételni, mire eredményre vezetett. 

A dohányt titokban a kukorica között nevelte, szükség szerint még öntözte is. Erős hatású, 

vastag levelű cserebi dohánt  termesztett, ami közönséges dohánynak minősült, más vidéken 

parasztdohánynak is nevezték. A leszedett dohányleveleket kisimította, felfűzte, az udvarban 

hátul, a pajta oldalán szárította. Aztán a maga készítette dohánvágón megvágta, úgy 

tömhette pipájába. Ferenc fiának is készített dohányvágót, aki cigarettázott, de az 1950-es 

években a maguk termelte dohányt ezzel vágta meg, aztán sodorta cigarettapapírba. 

Régi vágású ember volt, felesége hajjázta, azaz magázta, ő viszont tegezte az asszonyt. Az 

ünnepeket, a református  bőjtöt nagyon megtartotta, a hagyományos étrendhez ünnep- és 

hétköznap egyaránt ragaszkodott. Komoly , szigorú ember volt, fiai ellentmondását sem 

tűrte. Tekintéllyel bírt.  Gyerekei édesapámnak szólították, feleségét édesanyámnak. Az 

unokák közül Pap Erzsébet és legifjabb Pap Ferenc öregpapát illetve szülét mondott, Papp 

Lajos és testvérei viszont az attya és a szüle kifejezést használták. 

A bort és a pálinkát szerette. Állandóan tett-vett, igen szorgos ember volt, de mint a falusi 

mesteremberek jó része, ő is inkább magának való, semmint társasági ember volt. Ritkán 

nyílott meg. Halkan, csak úgy önmaga elé énekelgetett. Nemigen  káromkodott, az Istent 

soha nem szidta. Minden este imádkozott, de templomba nem járt.  Mikor Németh Lajos, a 

falu református lelkésze fölkereste és ezt szóvá tette, megválaszolt neki: „ A tiszteletes úr se 

hozza énhozzám a szerszámait” – mondta. „ Mert azokat én magam meg tudom csinálni.” – 

felelte a pap. „ Na látja, én meg magam is tudok imátkoznyi!” – válaszolt a lelkésznek.  

A hozzá fordulóknak nem tudott nemet mondani, de azért szerette, ha az ügyekből haszna 

származott. Mint a többi falusi mester, úgy ő sem adta kölcsön a hozzá fordulóknak a jó 

szerszámait. Azokra vigyázott. Akkor még általános volt a kölcsönkérés, kevés volt a szerszám 

a háztartásokban. A disznóvágáshoz szorosan kapcsolódott a fafűrészelés, -vágás. Ezért téli 



időszakban Pap Ferenctől is rendszeresen kérték a nagyfürészt. Persze odaadta, de csak a 

rosszabbikat. Egy idő után a kölcsönkérők ezt kifigyelték, és inkább őt magát is hívták 

segíteni. Ilyenkor aztán vitte magával a jó szerszámot, amivel mindenki könnyebben 

dolgozott.  

Mindegyik gyerekével jó viszonyban volt, egyébként se tartott haragot.  

Ökrei Boros és Habos névre hallgattak, emlékeztetve a borra és a sörre. Szeretett velük 

dolgozni, nagyon óvta azokat. A két fehér ökröt tisztán tartotta, a farkuk végét minden nap 

kimosta. Télen, gondosan úgy szárította meg, hogy egy vesszővel csapkodta ki bojtos 

végükből a vizet. Az ökröket nagyon jól betanította, azok minden jelzését értették. A 

szokásos szóbeli irányításon és ostorhasználaton túl azt is, ha ostornyéllel megdörzsölte a 

hátukat. Ilyenkor tudták, hogy kisebb lejtőn kell majd a terhet megtartaniuk. Nagyobb 

lejtőnél Pap Ferenc is megállította ökreit, befogta a hátsó  kerekeknél a fékezést segítő 

stájfot. Mikor már nehezére esett fölmászni az ülésre, a szekérrúdon utazott, ott ült. Ökrei 

ezt is jól tűrték. Halála után az ökröket Lajos fia nem adta el, ám 1959-ben, amikor a 

termelőszövetkezet megalakult, azokat is be kellett vinni a közösbe. Oda kerültek a 

vetőgéppel és az új szekérrel együtt. 

 Állatszeretetét, az állatokhoz való viszonyát jól jelzi, hogy vacsoránál kenyeréből mindig 

meghagyott egy darabot Csöpi kutyájának. A kenyér egyébként szent dolog volt náluk. Ha 

már megszegték, akkor szegett végével az ajtó felé kellett állnia. Így tették le, szakajtó- 

ruhával takarták. 

Igen hosszú ideig jól tartotta magát, 82 esztendős korában még művelte a földeket. A már 

említett kevés szántón kívül két szőlőföldjük volt, mindegyik az Újhegyben. Az egyik a 

legkülső dűlőben, a temetőtől északra, a másik a temető és az országút / ma 81-es főút / 

között. Ez utóbbi a Balogh- szöllő volt, felesége révén került a családba.  

Halála előtt összeesett, ágyba került. A beteget felkereső orvos azt közölte, nem sok van neki 

hátra. Úgy is lett. Otthon halt meg, 1958. december 1-én. Halálában prosztata gondok is 

közrejátszottak, nem tudott vizelni. A halotti anyakönyvbe azonban a halál okaként a 

szívizom elfajulás került be. Foglalkozásaként sem a bognár, hanem a földmíves megjelölés 

szerepelt.  

Feleségével ugyanazon esztendőben születtek és haláluk is közel esett egymáshoz. Az 

asszony húnyt el előbb. Igaz, csaknem 3 hónappal idősebb is volt férjénél, mivel 1876. 

augusztus 22-én született Sárkeresztesen. Halála 1957. július 3-án történt falujában, 

vérérelmeszesedés miatt.  Pap Ferenc több mint egy évvel  neje után húnyt el, még sem 

engedték meg a felesége mellé temetést. Így külön, egymástól elég távol nyugszanak, ami 

annak idején nagyon bántotta a családot. Pap Ferencné Balogh Erzsébet sírjába aztán később 

középső fiát és családját temették. Az ugyancsak bognár Gábort és feleségét, Nemes 

Juliannát / 1921-1999/, valamint az ő  nőtlen fiukat, ifj. Papp Gábort / 1956-2006 /.  



Pap Ferencné Balogh Erzsébet foglalkozásaként a halott anyakönyv az eltartott bejegyzést 

rögzítette. Ez, az akkor általános megjelölés pontatlan. Csak annyiban igaz, hogy 

munkaviszonyban semmikor nem állt, ám akár a többi falusi asszony, egész  életében 

dolgozott : otthon, a kertben, a szőlőben, a földeken.  

Pap Ferenc halála után házában a vele addig is együtt lakó Lajos fia maradt a családjával. A 

legfiatalabb fiú alig élte túl apját, 1959-ben meghalt. Foglalkozására nézve ő kubikus volt. A 

község két kubikus brigádja közül a Maróti félében dolgozott. Halála is munkájával függött 

össze. Beleesett egy gödörbe, hátul megütötte magát. Nem ment orvoshoz, mert kemény 

embernek tartotta magát. Mire a doktorhoz fordult, már nem tudtak segíteni rajta, 

vérmérgezést kapott.  

Pap Ferenc bognár műhelyének szerszámai az azonos mesterséget folytató Gábor fiához 

kerültek. Részben már a korábbi években, részben halálát követően. Innét az eszközök egy 

csoportja 1959-ben a termelőszövetkezetbe jutott. Lajos fiánál, majd ugyancsak Lajos nevű 

unokájánál csak néhány darab maradt. Így a szekercéje és néhány fúró. Az előbbi méretes 

darabot az unoka nagy becsben tartja: új nyelet csinált bele, és még kölcsön se adja 

senkinek.  

Pap Ferenc három fia közül kettő, Gábor és Lajos igen későn nősült. Az időben házasságot 

kötő első fiúhoz, Ferenchez képest a másik kettőnél egy nemzedéknyi késéssel születtek meg 

az utódok. 

Az életutat, a személyiséget, a családot más oldalról világítják meg a leányunoka, ifj. Pap 

Ferenc lányának, Pap Erzsébetnek / 1927-1994 / 1985-ben írott visszaemlékezései.6 „ Az apai 

dédszüleimről nem tudok semmit, nem emlékszem, hogy beszéltek volna róluk. Az apai 

nagyszüleimet nagyon ismertem. Szülének és Öreg papának szólítottuk, ők nagyon 

gyermekszerető emberek voltak. De Apám, Anyám elmondása szerint szigorúak is, de abban 

az időben még voltak sokkal szigorúbb emberek is. És bizony a gyerekekre sokszor nehéz, 

kemény munka várt és jutott, mert olyan volt a körülmény, az élet, a megélhetés úgy 

kívánta. Úgy tudom, mind a ketten sárkeresztesi emberek voltak. Öreg papa: Papp Ferencz, a 

Szüle: Balogh Erzsébet. Öreg papa: Gróf Károlyi uradalomban volt bognár. A Szüle: A ház 

körül dolgozott, eszerint abban az időben lenni szokott több gyermek, és hát őket nevelni 

kellett, már amennyire ezt akkor szokták. Őnekik öt gyermekük volt. Ferencz, Zsófia, Gábor, 

Erzsébet, Lajos, itt már meg is feledkeztem, mert ugye egy meghalt kicsi korában.  

Az Édesapám, a Ferencz volt a legidősebb, ő volt a családban a szülők után az első kereső. Ez 

már abban az időben nagyon sokat jelentett. 1900. aug.10-én született. Elvégezte a hat 

elemit és utána ahogy emlékszem, most is a fülembe cseng a hangja, nemsokára kisbéres 

lett! A Zsófi néném 1903-ban született. Ő is hat elemit végzett, a Gábor bátyám, úgy tudom 

1905-ben született. Ő is elvégezte a hat elemit, ő belőle bognár lett. Abban az időben nem 

volt ez olyan könnyű, de ügyes, fürge gyerek volt, és el tudta végezni.  
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Az Édesapám is nagyon ügyes, fürge, dolgos, szorgalmas ember  volt, ugyanúgy a Lajos 

bátyám is. Zsófi néném napszámba járt, mint akkor a lányok. Bözsi néném volt legjobban 

megkímélve, ekkorra már ugye több kereső volt a családban. Lajos bátyám is napszámba járt 

először, későbben a bauxitbányába, mikor megnyílt. Az nagyon jó pénzkereső hely volt, 

persze nagyon sokat kellett dolgozni… 

Azt is megírom, az Apám és a Lajos bátyám részes aratók is voltak az uradalomban. Édes -

apám 1925 nyarán pedig summás volt, mert azok minden nap mentek dolgozni, már 

tavasztól őszig, és így többet tudott keresni, mert 1926. jan. 31. megnősült, meg kellett 

keresnie amiből a lakodalmat ki tudták tartani. Meg a Zsófi nénémnek is előtte valamelyik 

éven volt az esküvője. Megvolt a kiadás. Köccségnek nevezték. Szokták mondani: Lakodalom 

tisztesség, nagy költség. „ 

A megrajzolt kép jól érzékelteti, hogy a minél nagyobb önellátásra törekvő család az összes 

külső munkaalkalmat megragadta. 

Pap Ferenc egész életén át mindig tervezett, állandóan elképzelései, célkitűzései voltak. 

Megvalósításukért hosszú életén keresztül sokat, nagy szorgalommal, erővel és ügyességgel 

dolgozott. Figyelemre méltó eredményeket ért el.  A nehéz körülmények, az 1945 előtti kicsi 

társadalmi mobilitás ellenére feljebb jutott: a cselédsorból a mesteremberek, a falusiak közé 

küzdött fel magát. 

Népművészeti tárgyak 

A pásztorművészet a népművészetnek a pásztorokhoz köthető, oda sorolt ága. Elsősorban a 

pásztorkodás szerszámainak, a pásztorélet egyes használati tárgyainak művészi 

megformálásában, díszítésében nyilvánult meg. Magát a fogalmat 1892-ben Herman Ottó 

vezette be és azóta használatos a néprajzi szakirodalomban. Pásztorművészet természetesen 

korábban is létezett. Mégis a népművészet többi műfajához képest a pásztorművészetnek 

kevés emléke maradt fenn, részben azért, mert kevesebb is készült. A pásztorművészet 

elkülönítése a falvak illetve a mezővárosok többi lakójának művészetétől viszonylagos. 

Hiszen a pásztorélet szerszámai, tárgyai készültek, használatban voltak a parasztcsaládokban 

is. 7  

Pap Ferenc példája is megerősíti az utóbbi mondatot. Uradalmi illetve falusi bognárként, aki 

mezőgazdasággal, paraszti gazdálkodással is foglalkozott, készített a népművészet, azon 

belül a pásztorművészet körébe tartozó eszközöket. Ezek közül ostornyelekről, botokról, 

kampósbotokról van tudomásunk. 

A pásztorok, különösen a tehenesek, kanászok részére, ustornyelet faragott. Az alkarnyi 

hosszúságú nyélhez mindig somfát használt, mely szívós fafajta. Felső végét ólommal öntötte 

ki, díszítette. A legvégébe csavart azaz srófot  csavart bele, amihez a pásztor az ostor 

szíjvégét kötötte. Ezt már nem is a bognár, hanem a pásztor készítette .A  srófra a szíjkötés, 
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azaz a telek, másképp teleng került. Sudarat viszont font Pap Ferenc, mégpedig raffiából. A 

kellő hosszúságú darabot kettőbe hajlította, találkozási pontjuknál szájába, fogai közé 

szorította, majd elkezdte fonni. Meg is húzta időnként, hogy jó szoros legyen. Ahogy egy 6-8 

cm-es rész elkészült, csomót kötött rá, majd még font pár centit. Újra csomózott, aztán a 

szálakat szabadon hagyta. Így kétszer, takarékosabban lehetett a sudárt használni, mert a 

nagy durrogtatásban jócskán kopott. 

Az ólom felhasználásával készített, a karikásostor nyelét díszítő fémintarzia Pap Ferenc által 

történő előállításáról csak töredékeket őrzött meg az emlékezet. A teljes folyamat 

ismertetéséhez a szakirodalom adatait is felhasználtuk.8 A hengeres formájú ostornyélbe az 

ólommal történő kiöntéshez először egymásba kapcsolódó árkokat kellett vésni. Aztán a 

megvésett nyelet papírral kellett körbetekerni, de úgy, hogy a papír túlnyúljon a fán, mintegy 

csövet, tölcsért képezve. Pap Ferenc a műveletet, az ólommal kiöntést egyedül végezte, nem 

szívesen látott akkor maga körül senkit. A körültekert botot függőlegesen tartotta, úgy 

öntötte bele a megolvasztott ólmot. Az befolyt a barázdákba, kihűlve megmerevedett. Aztán 

le kellett csiszolni, hogy a fával egy szintben legyen. Az ólom kellő súlyt adott az eszköznek, 

és az ostornyél így díszesebb lett, ami büszkévé tette gazdáját, a pásztort. Pap Ferenc az 

ólomöntéshez mindenféle hulladék ólmot felhasznált, begyűjtött.  

Csinált kampósbotokat is. Tűz fölött – főleg kenyérsütéskor, mikor nagy tüzet gyújtottak a 

kemencében, - hajlította meg a fát, majd drótot kötött rá és úgy húzta mindig összébb a 

kampót. A fa melegítésénél vizet is használt. A meghajlított botot néhány hónapra 

marhatrágyába dugta, hogy érjen. Szép sárga színt kapott az eszköz és csontkemény lett. 

Erre a célra csak a szarvasmarha trágyája volt alkalmas, más állaté nem. Az akác 

szerszámnyeleket , így a kapába, vasvillába szántat is előbb bedugta érni a trágyába. Télen 

több botot, kampósbotot, szerszámnyelet is csinált, aztán ha jött valaki hozzá, hogy kellene 

neki, akkor csak leemelte és odaadta.  

A községben többen is készítettek kampósbotot. Így Soós János / 1901-1978 / is, elsősorban 

saját magának. A vadrózsa ágát használta fel. Mivel a 20. század első felében a falubeliek 

telente dolgozni jártak az uradalmi erdőbe, ott kinézték maguknak a kellő vastagságú, 

hosszúságú ágat. Soós János is így tett, majd otthon a fát tűz fölött és meleg vízzel puhította. 

Így hajlította, aztán dróttal ebben a hajlított formában megkötözte, hogy úgy maradjon. Volt 

amelyik elpattant, nem sikerült. Ezért is több ágat szokott magának egyidejüleg begyűjteni, 

több kampósbotot csinált. 

Záró gondolatok 

Pap Ferenc hosszú életet élt. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején, a gazdasági fellendülés, a 

fejlődés korszakában született. Átélt két világháborút, több forradalmat és társadalmi 

változást. Élete döntő részét a munka, az alkotás tette ki. Többirányú tevékenységén belül a 

legjellegzetesebb a famegmunkálás volt. Jól ismerte az egyes fafajtákat, azok tulajdonságait. 
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Tudta, hogy melyik tárgyhoz melyik fafajta az alkalmas. Használati tárgyakat készített. Kis 

mértékben foglalkozott olyan eszközök előállításával is, melyek a népművészethez, illetve 

annak egyik ágához, a pásztorművészethez kapcsolták. De nem ez volt számára a 

meghatározó, a legfontosabb. A művészeti hagyományt azonban etekintetben továbbvitte, 

ilyen módon a tárgyak formáját, előállítási módját, díszítményeit örökítette. Mindehhez 

kézügyességét, természetes ízlését, arányérzékét jól hasznosíthatta.  

Sárkeresztes községben lakott élete második felében Juhász Ignác /1853-1945/, faragó 

pásztor, aki művészi színvonalú, finom tárgyakat alkotott.9 A két személy között azonban 

közelebbi kapcsolat nem alakult ki, annak ellenére sem, hogy mindketten kötődtek a gróf 

Károlyi uradalomhoz, illetve mindegyikük fával dolgozott,abból alkotott.  

Pap Ferencről fénykép nem maradt fenn. Szerszámaiból is csak néhány. Az általa készített 

egyszerű vagy igényesebb tárgyakat a használat elkoptatta illetve az időmúlás 

szükségtelenné tette, így gazdájuk tűzre vetette. Ostornyeleiből, botjaiból azonosítani utólag 

egyet sem tudtunk. A szóbeli közlések nyomán mégis azt mondhatjuk, hogy ezek a tárgyak 

bele illettek, bele tartoztak a mezőföldi, azon keresztül a dunántúli nép- illetve 

pásztorművészetbe. 
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