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ZENTAI TÜNDE 

1848 után a társadalmi változások lassan ki
érlelték a gazdasági élet feilend ülését. Az 1860-
as évek végére az ország egész területéin ki
mérték a földeket. Az Ormánságban 1866-ban 
jutott a föld a parasztok tényleges tulajdoná
ba. Azzal, hogy önállósultak, érdekeltté váltak 
a termelésben, gyökeresen megváltozott a pa
raszti gazdaság képe. Eredménye legkézzelfog-
hatóbban technikai téren mutatkozott meg. 
Pánhuzamosan a nagyipar pezsdülésével a há
ziiparban is újítások gyorsították a termelést. 
A nagyipar fejlődése mindig éreztette hatását 
a népi gazdálkodásban, természetesen gyakran 
csak közvetve és megkésve. Jól leimérhetjük ezt 
a len- és kenderfeldolgozása területén. Az álta
lános ipari fellendüléssel a kender- és lenfel-
doigozás technológiája forradalmasod ott, új 
eszközök alkalmazása növelte a termelékenysé
get. Ebben az időben váltotta fel az önellátó 
gazdálkodásban a kézi orsót a lábbal hajtható 
keeskerokka. (1. kép) (Az Ormánságban népi 
terminológiája pörgő. A rokka kifejezéssel a 
rokkafátra kötött foinmivalót jelölték. Kiss Géza, 

1937. p. 86.) Az ipar és kereskedelem további 
szélesedése, a közutak kiépítése mindinkább 
feloldotta egy-egy külön életét élő etnikai cso-
poirt elszigeteltségét. Egyre több bolt nyílt, a 
falvakat mindinkább elárasztotta a kereskedel
mi áru. Szükségtelenné vált az önellátás, így a 
szövés-fonás is. Ez a folyamat századunk első 
évtizedeiben játszódott le. Az öregek terimésze-
tesen folytatták eddigi életmódjukat hagyo
mányból vagy, mert bizalmatlanok voltak az 
újjal sziemiben. A fiatalok viszont egyszerűbb
nek látták boltból beszerezni a szükséges hol
mit. Jól illusztrálja az általakulást a régi ter
melési eszközök elavulása, pl. a rokka vagy al
katrésze a rokkaszög. 

A rokkaszög megjelenése összefügg a kender
és lenfeldolgozás fejlődésével, a rokka elterje
désiével, eltűnése a házi szövés-fonás megszűné
sével. Az Ormánságban ez a folyamat 1860-as 
évek végétől hozzávetőlegesen az első világhá
ború idejéig tartott. 

Kiemelt példánk a rokkaszög. összefoglaljuk 
a rá vonatkozó általános tudnivalókat, és be-
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Az otoorági öintőiminta (52.578.1) kiét oldala. 
5. kép 4. kép 

mutatjuk a Janus Pannonius Múzeum rokka-
sz ög-gy űj terményét. 

A ro'kkaszögek páronként a keeskerokka haj-
tófcerekének tengelyét erősítik, tengelyszeg 
funkciót töltenek be. (1. 2. 3. kép.) Eredetileg 
dísztelen, fáiból faragott (2. 3. kép) vagy eszter
gályozott faszög. A rokkát iparoissal készíttették 
vagy vásáriban vették az esztergályozott rokka-
szöggel együtt. Csiak később, használat közben 
cserélték fel díszes pörgő szög ékkel. Időben a 
kettő nem határolható el pontosan egymástól. 
A primlitív forma ősibb, de mindvégig élt a 
használatban. A díszített rokkaszögeknek már 
nem csak gyakorlati rendeltetése volt, jelentős 
helyet foglalt el a rokka díszítő elemei között 

A díszes rokkasziögeket a parasztok maguk 
készítették; a férfiak munkája volt. Ehhez fű
ződik egy kedves szokás, a legények ajándékoz
ták a lányoknak. Az ügyesebbek barátoknak, 
ismerősöknek is készítettek szívességből. Egy
szerű, dísztelen pörgőszeggel általában minden 
férfi saját maga látta el háza népét, ha a szük

ség úgy kívánta, az asszonyok is megcsinálták. 
Előfordult néha az is, hogy »olajokkal« farag-
tatiták valiamdlyen csereértékért, 

A továbbiakban a díszített rokkaszögekkel 
foglalkozunk. Anyaguk fa vagy ólom. A Mú
zeumban ólom rokkaszög van több, ebből 
azonban nem lelhet arra következtetni, hogy ez 
gyakoribb volt, az Ormánságban szebbnek tar
tották a faanyagú pörgőszeget. Valószínűleg ez 
az ősibb. 

Készítési módjukat külön Vizsgáljuk. Bonyo
lultabb eljárása miatt először az ólom rokka-
szögek készítését ismertetjülk. Timkó Pest—Pi
lis—Solt—iKiskún megyei fajtákkal és öntőmán-
tájukkal foglalkozok, (1909. pp. 93—96.) ő így 
írja le az ön tels módját: »alkalmas fadarabba 
(legtöbbször jegenye nyár) vésik bicskával ak i -
öntendő rokkaszeg negatív képét. A kivésett 
famintát sima felületű deszkácskával lefedik, s 
ezt madzaggal vagy csavaros szorítóval hozzá 
erősítik. Ez lesz a méta. — Az ólmot — »ha 
már izzón folyós állapotba került, az öntőnyí-
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Iáson keresztül a métába csorgatják. — Öntés 
köziben a métát folytonosan veregetik, hogy az 
izzón folyós ólom a kivésett részeket jól kitölt
se.« (Timkó, 1909. p. 93.) igy nem keletkezhet
nek légibukorékok.« öntés után kib. 10 parczre 
a métát szétnyitják, s kiveszik belőle a rokka-
Rzeget, melyről az esetleges öntési hibákat le
faragják.« (Timkó, 1909. p. 94.) 

Ormánságban két féle öntőmintát használtak. 
Az egyik fába vésett (4. 5. kép.), anyaga fő
ként fűzfa vagy más puhafa volt. Az ólmot 
»hitvány« kanálban megolvasztották — elég 
egy evőkanálnyi —, belecsorgatták a formába. 
Fedőlapot nem használtak. Az ólom kb. 5 perc 
alatt megkeményedett, melegen kiborították, 
kihüies után elvégezték a finomítást. Az ólom 
lágysága miatt éppúgy faragható, reszelhető, 
mint a ía. Hátlapját fareszelővel lesimították, 
domborított oldalán az öntési hibákat kiskéssel 

korrigálták, esetleg tovább folytatták a díszí
tést, pl.: cipkölöztek (csipkézték). 

Az öntőminta másik fajtája földbe vésett. 
»Ügyesebb rokkaszegkészítő legények simára 
egyengetett földbe vésik a mintát.«- (Timkó, 
1909. p. 94.) Általában ilyenkor is mindig hasz
náltak fedődeszkát Ormánságban nem. öntő-
mintának agyagos föld a legjobb Keményre 
döngölték, a mintát vésték vagy fából faragott 
sémával nyomták a földbe. Ebbe a negatív for
mába öntötték az ólmot. A szükséges ólmot sö
rétből olvasztották, ha nem tudták beszerezni, 
szódásüveg ónja is helyettesíthette. 

»Az ólom rokkaszög szárára libatoll-csévét 
húztak, hogy könnyebben bedughassák a •ten
gelybe.« (Timkó, 1909. p. 95.) Találtunk erre 
adatokat az Ormánságban is. (6/g. kép). 

A JPM rokkaszögeinek nagy részét Ormán
ságból gyűjtötték (Igaz Lajos gyűjtése 1934—35-

6. kép 
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bői). Többnek nern ismerjük származási helyét, 
de formai hasonlóságból ar ra lehet következtet
ni, hogy ezek is Omiámságiban készültek. 

Bemutat juk a Múzeum rokkaszögeit. A cár-
gyak leltári adata i hiányosak, többnyire nem 
tudjuk ki készítette, hol és mikor. Ezeket a 
hiányosságokat a darabok leírásánál külön nem 
soroljuk fel. 

Ólomból készült rokkaszögek (6. kép.) 
52.565.1 — Okoirág c) 
H. 100 mm, Sz. 46 m m 
Petes Józseftől vették. 
52.586.1 — Besenee g) 
H. 90 mm, Sz 40 m m 
Vétel: Tóth Kálmántól 
52.567.1 — Besenee 
H. 80 imm, Sz. 41 m m 
Vétel: Tóth Kálmántól 
52,568.1 — Drávacsehi h) 
H. 66 mm, Sz. 30 m m 
Vétel: Révész Jánosnétól 
52.569.1 — Drávacsehi á) 
H. 74 mm, Sz. 25 m m 
Vétel: Révész Jánosnétól 
52.570Л — Biarlanyahídvég a) 
H. 77 'mm, Sz. 35 imim 
Vétel: Fin ta Lajostól 
52.571.1 — ? 
H. 74 mim, Sz. 26 m m 
52.572.1 — ? d) 
H. 80 imim, Sz. 43 ram 
52.573.1 — ? 
H. 87 mm, Sz. 41 m m 
52.574.1 — ? e) 
H. 73 mm, Sz. 29 m m 
52.575.1 — ? 
H. 87 mm, Sz. 40 m m 
52.576.1 — ? f) 
H. 66 (mm, Sz. 29 m m 
52.577.1 ? b) 
H. 100 mm, Sz. 46 m m 

Ormánságban az adatközlők elbeszélése sze
r int el terjedtebb volt a fából készült pörgőszeg. 
Keményfából (leggyakrabban dió, tölgy, bükk) 
faragták. A JRM gyűjteményében az egyetlen 
fából készült rokikiaszlög ormánsági darab, jel
legzetes forma. (7. kép) 

52.564.1 — Besemoe 
H. 112 mim, Sz. 26 mim 
Vétel: Futó Lajostól. 

A Múzeum tulajdonában egy öntőmdnta is 
van {4. 5. kép). 

52.578.1 — Okorág 
H. 94m(m, Sz. 50mm, V. H m m 
Vétel: Petes Józseftől. 

7. kép. 

Téglalap alakú, fából készült vékony lap. Két 
oldalán vésett faragású stilizált virág. Általáno
sabb az egyoldalú minta. 
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8. kép A JPM roikkaszögeinek elterjedési térképe 

A térkép (8. kép) számai a következő községe
ket jelölik: 
1. Okoirág 
2. Besence 
3. Baranyaihidvég 
4. Drávacsehi 

A rokfcaszög díszítésére jellemző a növényi 
ornamietika Múzeumunkban található tárgyak 
mindegyike egy-egy stilizált virág. Jellemző ez 
más területeken előforduló rokfcaszög foirtmák-
ra is, egy szeremlei asszony közlése szerint pl.: 
» . . . egy-egy ólmos rokfcaszög egy-egy rózsát 
képviseli.« (Tiimfcó, 1909, p. 94.) A rokkaszögek 
párosan szerepelnek a rokkán, ezért formájuk 
és díszítésük teljesen megegyezik. Valójában 
csak egyik oldaluk látszik, há t lapjukat nem dí
szítik. (5. kép) A fából készült rokkaszögek kö 
zött nagyobb a formai variáció. Vasel említi, 
hogy Braunseihweigben a menyasszony díszes 
rókkájárnak rokkaszögein (Wockenplöcke) kéz
alakú csüngök függnek. (1898, pp. 136—154) 
Timkó ehhez hasonlókat talált Sárközben és 
Bogyiszión. (1909, p. 95.) Az Ormánságban né
ha kerekfejű rokkaszögeket is faragtak. A rok-
kaszögekbe gyakran belevésték a megajándé
kozott nevét vagy monogramját . A bogyiszlói 

rokkaszögekein többször szerepel évszám vagy 
monogram. (Timkó, 1909. p. 95.) 

Rokkaszöget ma m á r kévéseit találunk, a rok
ka elavult, elvesztette funkcióját, vele együt t 
el tűnt a rokfcaszög is. Az Ormánságban csök
kenő mér tékben még termeltek kender t és 
lent a két világháború közötti időszakban, de a 
rokkaszögek készítése m á r az első világháború 
idején megszűnt. 
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Spinnradnägel in der Ormánság 

T. Zentai 

Die Veränderungen in der Geschichte Un
garns mach 1848 ergaben eine grosse wirtschaf t-
11 ehe und tedhniisdhe Entwicklung. Auch die 
Technologie der Hanfbeairbeitung stieg höher. 
Er erschien das Spinnrad mit Tritt, als Bes
tandteil der Spinnagel mit seiner Funktion des 
Acbsennagels. 

* # * 
Unsere Arbeit erwähnt als Beispiel den 

Spinnradnagel. Seine Erfindung und sein 
Verschwinden illustriert anschaulich jene 
wirtschaftliche Veränderung, die auch im Hand
werke auf Einfluss der Grossindustrie vor sich 
ging. 

Im ersten Teil behandelt Verfasser die all
gemeinen, mit dem Spinnradnagel zusammen
hängenden Fragen auf Grund der Ansammlung 
aus der Ormánság, und der Fachlitteratur, 
hauptsächlich nach Timkó-s Beschreißungen. 
Er besiahäftigt sich mit der Methode der 
Spinnradnagelverfentigung (aus Blei, Holz) und 
mit den , Gdessmustern.' 

Nach der Bekanntmachung allgemeinen Cha
rakters beschreibt Verfasser die Spinnradna-
gelsamimlung des Museums Janus Pannonius 
und gibt eine Landkarte der Eiinsanimlung 
dieser Gegenstände. Zum Schluss analysiert er 
die Verzierung der Spinnradnägel. 


