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„PÁSZTOROK A HORTOBÁGY MELLYÉKÉN”
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JANÓ ÁKOS AZ ADATGY�JTÉS IDEJÉN

JANÓ ÁKOS IS AT THE TIME OF THE DATA COLLECTION

A kiállítás és a katalógus janó ákos, a hajdúböszörményi hajdúsági múzeum egy-
kori vezet�jének �pásztorok a hortobágy mellyékén� cím� dolgozatának fotó-
anyagát mutatja be. Az etnográfus az 1950-es évek elején járta be a puszta öveze-
tében elterül� településeknek az állattartásra és legeltetésre alkalmas 
területeit, ahol a régebbi extenzív, rideg és az újabb félrideg állattartási módok 
és pásztoréleti szokások még meg�gyelhet�ek voltak. E helységek között f�ként 
hajdúböszörmény és hajdúnánás területén kereste meg az ott él� és szolgálatot 
teljesít� pásztorokat, juhászokat és gulyásokat, s elbeszéléseik alapján igyekezett 
róluk portrészer� képet rajzolni. Az adatgy�jtés alatt elkészült fotográ�áin 
bemutatja a pásztorok egész évi tevékenységét, a jószág legeltetésének, gondozá-
sának teend�it, a pusztai élet minden megnyilvánulását, a maguk ellátásának 
módjait, viseletük, ruházkodásuk hagyományait, eszközeik, készségeik készítését 
és használatát. A képein emellett a maguk és a jószág számára készített id�szakos 
állásokat vagy állandó jelleg� építményeket is láthatunk. 
    Ez a kiállítás híradás a pusztai emberek egykori létformájának múltba süllyedé-
sér�l. Az elkészült katalógussal, valamint a kiállítással tisztelettel emlékezünk 
az ábrázolt pásztorokról és családjaikról is. 



The exhibition and the catalog present photos of the former head of the 
hajdúsági museum in hajdúböszörmény, janó ákos. The photos illustrated the 
janó ákos's paper, titled "shepherds along the hortobágy". In the early 1950s 
the ethnographer walked the settlements extending in the grassland zone, 
�rst of all territories, suitable for animal husbandry and pasturage, where 
the older extensive and semi-extensive forms of stock breeding and pastoral 
life habits were also observed. Mainly on areas of towns hajdúböszörmény and 
hajdúnánás he looked up the herdsmen, shepherds, stockmen living and ser-
ving there, and tried to draw them portrait-like picture on the basis of their 
narrations. On the photographs taken during the data collection can be seen 
the year-round activities of the herdsmen, taking a care of the stock, the stock 
grazing actions, all manifestations of life in puszta, the ways in which their 
care, clothing traditions, creating and using their everyday tools, �re-light-
ing implements. On the pictures also can be seen temporary stalls or �xed 
structures prepared for them and for the stock. This exhibition is a message 
of the former way of life of the herdsmen lived on the grassland. We can 
respectfully commemorate the shepherds and their families also by this 
exhibition and catalog.

Lóvizsga / Examination of the horse
Pród-cs�szház, 1951



Vízhúzás / waterpulling
Pród, 1951



Ded�-csárda / ded� wayhouse
Pród, 1951



Fehér sándor gulyásszámadó / fehér sándor leader of the stockmens
Pród, 1951



Juhászkunyhó, el�tte ösztörüfa / sheperdshut with cauldron holder
Pród, 1951



Juhfejés / milking sheeps
Pród, 1951



Kondáskunyhó falának készítése / creating the wall of pigmanshut
Pród, 1951



Disznónyáj / herd of swine
Pród, 1951



Disznóól / piggery
Pród, 1951



Itatás / watering
Pród, 1951



Bocskor, pintye miklós juhász lábán / sandal on the pintye miklós's
sheperd foot  -  Hajdúböszörmény, 1953



Kerekes juhászkunyhó csépl�gépb�l / sheperdshut with wheels made of
trashing machine  -  Pród, 1951



Tinóbefogás / teaming of young bullock
Pród, 1951



Tömöri jános gulyás / tömöri jános stockman
Hajdúnánás, 1950-es évek



Gulyás és kondás család / stockman and pigman with their family
Pród, 1951



Juhnyírás / sheepclipping
Pród, 1951



Juhászkunyhó nádfallal / sheperdshut with reedenwall
Pród, 1951



Pintye miklós juhász / pintye miklós sheperd
Hajdúböszörmény, 1953



Gomolya készítés / making the ewe-cheese 
Pród, 1951



Zsendice kiszedése / taking out the zsendice (fresh cheese made from 
whey of sheep, goat, cow)  -  Pród, 1951



Játszó gyermekek / playing children
Hajdúvid



Juhászkunyhó, el�tte ösztörüfa / sheperdshut with cauldron holder
Pród, 1951
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