
A tárgyi néprajz köréből. 

í b. 

í 

A néprajz terén munkálkodóknak egyik fontos feladata a falusi 
kis mesterségek termékeinek felgyüjtése, nyelvkészletének feljegyzése. 
Kétségkívül tanulságos és úgy az iparművesség, mint a nyelvészet 
szempontjából eléggé nem értékelhető dolog. Csak például említem 
meg, hogy míg az asztalosok feltűnően sok idegen elnevezést hasz
nálnak, addig szűcsiparosainknál kizárólag magyar elnevezéseket talá
lunk úgy a szerszámokra, mint a 
szűcstermékekre, valamint a díszítő 
elemekre is. 

A nemzetiségektől lakott vidé
keken, mint pl. Erdélyben, az sem 
mellőzhető szempont, hogy az oláh 
a kovácsot kavács-mk, a szabót 
szab&u-nak, a timárt tyimárj-x\ak, a 
szűcsöt S2ucs-nak, az asztalost asztá-
/«s-nak hívja, a korongot kríng-nek, 
a vésőt viséu-n&k, a czirkalmat czir-
kálum-nak nevezi. 

Harmadik éve múlt, hogy Szol
nokdoboka vármegye néprajzának 
felgyűjtését végzem. Az ösrégészet-
tel való foglalkozás arra tanított, hogy 
a tárgyi néprajz terén csak akkor 
végzünk tökéletes munkát, ha az 
egyes tárgyakat megmunkálásuk kü
lönböző fokozatain is bemutatjuk. 
Eltekintve ugyanis attól, hogy a 
szemléltetve való tanítás így sokkal 
intenzivusabb, az ily módon bemu
tatható tárgyak, mint analógiák, meg
becsülhetetlen útbaigazításokkal szol
gálnak különösen az őskor kézmű
vességének a technika szempontjá
ból való megoldására. 

1. kép. Az orsószár megmunkálása 
különböző fokozatain. 

Fig. 2. Degrés successifs de la fabrica
tion de tiges de fuseaux. 
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2.kép. Az orsógomb, orsószár, tekenő, tál, 
kalán készítéséhez szükséges eszközök. 

Fig. 2. Qoutils servant à la fabrication 
de tiges de fuseaux, de fusaïoles, de 

cuillers, de pétrins et d'écuelles. 

Eleddig az orsószárat, orsó
gombot, a fa evő és vízivó kanalat, 
tekenôt, fatálat, két kosár-typust, 
puliszkaverőt, laskanyújtót, vetélőt és 
bocskort mutathatom be megmun
kálásuk egyes fokozatain. Mindezek, 
a bocskor kivételével, a falusi czi-
gány keze alól kerülnek ki. A maga 
bocskorai csaknem minden harmadik 
ember el tudja készíteni. Orsót, 
tekenőt, fakanalat, fatálat stb. a czi-
gánytól vásárol. Magam is czigá-
nyokkal készíttettem el a fennt fel
sorolt tárgyakat. 

Ezúttal csak az orsószárat, orsó
gombot, fa evő- és vízivó-kanalat, 
fatálat, tekenőt (mindkettőt kisebbí
tett kiadásban), a puliszkaverőt, las
kanyújtót, melyek öt-öt megmunká
láson mennek keresztül és a vetélő-
nek egyik legegyszerűbb formáját 
melyre a czigány csak három mun
kát tesz, és a bocskort mutatom be. 
Adom egyúttal azoknak a szerszá
moknak a képét is, a melyekkel ezek 
a tárgyak készülnek. 

1. Orsószár. 
(1. kép.) 

A czigány előre hasogat magának fejszével (2 kép a) olyan fapál-
czikákat, milyent, mint első megmunkálási fokon állót (1. kép a) alatt 
mutatok be. Ezt azután késsel (2. kép e) addig faragja, míg nagyjából 
eléri az örsószár formáját (1. kép b\ egyúttal pergetéssel kitapasztalja 
egyenes voltát. Ekkor az orsószár a második megmunkálási fokon 
készen ven. Következik a harmadik, a mely komplikáltabb is, több 
munkát is kíván. Éhez szükséges az ú. n. czigányeszterge (3. kép a) és 
egy lapos véső (2. kép c). A czigány ráteszi a második megmunkálási 
fokon álló orsószárat az esztergára, a vonóval forgatja (3. kép b), a lapos 
vésővel pedig addig munkálja, míg a szükséges alakot eléri (1. kép c.)1 

1 2. kép f) = fenkő, g) = sorvevő kő, a fejsze, véső és kanálvájó kifenésére. 
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Az orsószár így a harmadik megmunkálási fokon voltaképpen készen 
volna, de díszíteni szokták. Még pedig kétféleképpen. Egyszerű ács
plajbászszal és vadalmagombával. Az orsószár még mindig az esztergán 
van, mikor készítője az ácsplajbászszal köröket rajzol rá. Ez a negyedik 
megmunkálási fok (1. kép d). Az ötödik megmunkálási fokon (1. kép e) a 
a vadalmagombát tartja az orsószárhoz s a plajbászszal rajzolt körök 
közé lapos sávokat von azon. Készíttettem Felsőkosályon, 

2. Orsógomb. 
(4. kép.) 

Öt megmunkálási fokon megy keresztül az orsógomb is. Erre a 

3. kép. Czigányeszterga (a) és vonó (b), az esztergán qrsószár. 
Fig. 3. Tour de tzigane (a) et l'archet (b); sur le tour une tige de fuseau. 

czélra a legalkalmasabb a jegenyefa. Az első megmunkálási fokon 
(4. kép a) fejszével szokás kinagyolni a fát. A másodikon pedig (4. kép b) 
a czigány a késsel egyenletesebben megfaragja. Ekkor rákerül a czigány-
esztergára, a hol a harmadik megmunkálási fokon az orsószárnál említett 
vésővel adja meg neki a végső simítást (4. kép c). Ezzel előkészítette a 
fát annyira, hogy a véső segítségével aránylag rövid idő alatt kivési a 
hengeres fából az orsókarikákat, vagy gombokat (4. kép rí). Ezt a kivé-
sést az egész fán elvégzi, (4. kép e), azután az egyes karikákat egysze
rűen lecsavarja a hengerről s az orsószárra erősíti. A mennyiben az 
orsógomb nyilasa nem volna megfelelő, a késsel segít azon. 
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4. kép. Az orsógomb megmunkálása külön

böző fokozatain. 
Fig. 4. Degrés successifs de la fabrication de 

fusaïoles. 

ebben annak is, hogy a faanyag többnyire 
Felsőkosályon készíttettem. 

Megjegyzendő, hogy a 
fának egy kissé nyirkos
nak kell lennie, különben 
a kivésett karikákat nem 
fejtheti le könnyen a hen
geres fa belsején a kivé-
sés után maradt csapról. 
Nyirkos fánál hihetetlen 
könnyűséggel és gyorsa
sággal megy az. 

Ez a munka látszólag 
igen hosszadalmas. Való
jában igen gyorsan megy. 
A legtöbb helyen a gomb 
lefejtését az asszony, vagy 
rajkók végzik, ők is illesz
tik bele az orsószárba. 
Érthető tehát, hogy a tel
jesen felszerelt orsót egy 
pár fillérért képesek árúba 
bocsájtani. Szerepe lehet 

lopott. 

3. Fa evőkalán. 
(5, kép.) 

Nemcsak azért általános, mert a falusi nép legkönnyebben és 
legolcsóbban jut hozzá, hanem azért is, mert állítólag a tejespuliszka 
sokkal jobb ízű, ha fakanállal eszik, mintha lemez, vagy czin stb. 
kalánnal ennék. Valószínűbb, hogy itt is a szokás hatalmával, konzer
vativizmussal állunk szemben. 

Öt megmunkálási fokon megy keresztül s négy eszköz szükséges 
hozzá: a fejsze, kés, favájó fejsze és kanálvájó. 

Az első megmunkálási fokon a jegenyefának formát ad a czigány 
(5. kép 1.) A második megmunkálási fokon (5. kép 2.) ezt a formát fej
szével tovább tökéletesíti. A harmadikon (5. kép 3.) kivájja a favájó fej
szével (2. kép b), a negyediken (5. kép 4.) késsel tovább idomítja, az 
ötödiken (2. kép 5.6.7.) a kivájásta kalánvájóval (2. kép d) egyenletessé teszi. 

A képen bemutatott példák egyszerű bevágásokkal vannak díszítve. 
Ezeket a bevágásokat a czigány a negyedik megmunkálási fokon végezte 
el, mikor a késsel tovább idomította a kanalakat. 

Felsőkosályon csináltattam. 
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5. kép. A fa evőkalán megmunkálása különböző fokozatain. 
Fig. 5. Degrés successifs de la fabrication de cuillers en bois. 

4. Fa vízivókalán. 
(6. kép.) 

Nemcsak a pásztoréletben, de a házi használatban is ott látjuk. 
Megtaláljuk csorgóknál, kutaknál is, hogy az arra menők kényelme
sebben ihassanak. Ez utóbbi szokás azonban egyre szórványosabb lesz, 

6. kép. A fa vizivókalán megmunkálása különböző fokozatain. 
Fig. Degrés successifs de la fabrication de- cuillers à eau, en bois. 

8* 
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minek érthető, magyarázatát abban találhatjuk meg, hogy lába szo
kott kelni. 

Öt megmunkálási fokon megy keresztül, mint az evőkalán, meg
munkálása is ugyanazokkal az eszközökkel és ugyanazon módon tör
ténik. A 6. kép ö) alatt mutatom be, a mint a cigány fejszével megadta 
nagyfából a formáját. A második megmunkálási fokon ugyancsak a 
fejszéjével tökéletesbíti ezt (6. kép ti), a harmadikon a favájó fejszével 
azonképpen vájja ki, mint az evőkanalat (6. kép c). Ezután jön a kés 
szerepe; (Negyedik megm. fok, 6. kép d). Megjegyzem, hogy a nyele 
vastagon marad, hogy mikor az ötödik megmunkálási fokon a kanál
vájó val kivájja (6. kép e) el ne törjék. 

Ez a legegyszerűbb formája, a vízivó-kanálnak. A díszesebbek 
átmennek még egy megmunkálási fokon. Ez a díszítés, a mi jelent
kezik a kanál felületének czifrításában és a nyélnek különlegesebb, 
díszesebb kidolgozásában. : 

Eelsőkosályon készíttettem. 

5. Fatekenő. 
(7. kép.) 

Felsőkosályon készíttettem el a fatekenő kisebbített kiadását. Négy 
megmunkálási fokon megy keresztül, míg elkészül. 

Első sorban is fejszével tekenőformát adnak a 7. kép a) alatt lát
ható s előre kihasított fának (7. kép ti), azután pedig a favájó fejszével 
kivájják. (Itt az első megmunkálási fokon álló példánál a kivájás meg-

7. kép. A fatekenő megmunkálása különböző fokozatain. 
Fig. 7. Degrés successifs de la fabrication de pétrins en bois. 
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kezdése is meg van.) Az így kivájt fa adja a teknőt a második meg
munkálási fokon. (7;- kép c). Ezt azután késsel dolgozza tovább á czigány, 
míg eléri a 7. kép d alatt látható formát, mely a tekenőt a harmadik 
megmunkálási fokon tünteti fel. A negyedik megmunkálási fok abban 
áll, hogy az előbb durván kivájt tekenőt a kanálvájőval tökéletesebben 
kivájja (7. kép e). 

6. Fatál. 
(8. kép.) 

Ez is Felsőkosályon készült s négy megmunkálási fokon megy 
keresztül. 

Az elsőn a 8. kép í. alatt látható, előre lehasított fából fejszével 
tálformát farag (8. kép 2). A másodikon ezt favájó fejszével kivájja (8. kép 
3.), a harmadikon az így kivájt tál peremét késsel egyenletessé teszi 
(8. kép 4.), az ötödiken pedig kanálvájó val adja meg neki a végső 
simítást (8. kép 5.) Az itt bemutatott tál kisebbített kiadásban készült s 
a második megmunkálási fokon álló példánál a favájó-fejszével való 
kivájás megkezdése látható. 

Teljesen úgy készül tehát, mint a tekenő. 

8. kép. A fatál megmunkálása különböző fokozatain. :. 
Fig. 8. Degrés successifs de la fabrication d'écuelles en bois» 

7. Puliszkakeverő. 
(9. kép.) 

A puliszka az erdélyi oláhnak nemzeti és leggyakoribb étele. 
A keveréséhez szükséges eszközt is a czigány állítja elő. Öt megmun
kálási fokon megy keresztül és előállításához a fejszét, kést, czigány-
esztergát, lapos vésőt használják. 

A 9, kép 1. alatt a fát látjuk, melyből készül. Először is a fejszének 

aP$* 
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jut szerepe. Ezzel dolgozza ki a czigány a fát, míg a kellő vékonyságot 
eléri (9, kép 2.) Azután a késsel ad neki tökéletesebb és egyenleteseb 
formát (9. kép 3), miáltal a ía átesett a második megmunkálási fokon. 
Most aztán rákerül a fa a czigányesztergára, a hol a lapos véső segít
ségével dolgozza ki annyira, hogy a használhatóságát tekintve, teljesen 

9. kép. A puliszkakeverfi és laskanyújtó megmunkálása'különbözö fokozatain. 
Fig. 9. Degrés successifs de la fabrication de rouleaux à~gaudes~et dej-ouleaux à 

•" nouilles. 

megfelelne rendeltetésének (9. kép 4.). Ilyen három megmunkálási fokon 
álló puliszkakeverö van is használatban bőséges számban. Egyik embert 
a szegénysége, a másikat a fösvénysége, a harmadikat egyszerűsége 
nem engedi, hogy tökéletesebben, ízlésesebben, díszesebben előállított 
puliszkakeverőt vegyen magának. : 



119 

Az annak rendje és módja szerint készült puliszkakeverőre azon
ban még két munkát tesz a czigány. Mind a kettő voltaképpen díszítés. 
Az egyik (negyedik) megmunkálási fok (9. kép ő.) abból áll, hogy a czi
gány a laposvéső segítségével bevágásokat eszközöl a puliszkakeverő 
egyik végén s ezekkel tagolja azt. A másikkal találkoztunk az orsó
szárnál, mikor említettük, hogy annak ötödik megmunkálási fokán ács-
plajbászszal rajzol rá köröket a czigány. Ugyanez az eset a puliszka-
keverőnél is az ötödik megmunkálási fokon (9. kép 7.) Magyafköblösön 
készíttettem. 

8. Laskanyújtó. 

Megmunkálása éppen úgy és azokkal az eszközökkel történik, 
mint a puliszkakeverőé. Egy kész példát mutatok be 9. kép 8. alatt. A 
kettő között csak abban van eltérés, hogy a laskanyújtó természetesen 
hosszabb és hogy ennél a puliszkakeverő egyik végén látható tagoló 
bevésések helyett mind a két végén gombosán vésett. Ez a gomb lehet 
díszítő tag is a íaskanyújtón. Készítője azonban nem tekinti díszítésnek. 
Arra való, hogy rá zsineget lehessen kötni s hogy ettől fogva a laska
nyújtó felakasztható legyen. 

Itt említem meg a 9. kép 5. alatt látható példát. A czigány ezt 
zsidó laskanyújtónak mondja. Voltaképpen nem egyéb, mint a laska
nyújtó kisebbített kiadása a harmadik megmunkálási fokon. 

Magyarköblösön készíttettem. 

:: 9. Vetélő, 
(10. kép.) 

Az eddig bemutatott holmiknál sokkal primitivusabb. Formája a 
legegyszerűbb. Előállítása is valamennyi között a legkönnyebb és a 
leggyorsabb. Voltaképpen csak három megmunkálási fokon megy át 
míg elkészül. Készítéséhez szükséges a fejsze, favájó-fejsze és a kés. 

A czigány az arra alkalmas fából (10. kép a) fejsze segítségével 
kifaragja nagyjából a vetélőt. (Első megmunkálási fok 10. kép b). A fa-
vájófejszével kivájja, minek elvégzése után előttünk áll a vetélő a 
második megmunkálási fokon (10. kép c). Következik erre a vetélő 
végső kidolgozása késsel. Ezzel tünteti el á faragási egyenetlenségeket, 

» ezzel adja meg a vetélő belső felén a kivájás után szükséges végső 
simítást s ugyancsak ezzel vágja ki a csőtartó pálczika megerősítésére 
szükséges lyukakat is (10. kép d). 

A magam részéről hajlandó volnék különbséget tenni, külön meg
munkálási fokon állónak tekinteni a vetélőt, míg a csőtartó pálczika 
részére nem készült el rajta a fent említett lyuk. Ez volna a harmadik 
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megmunkálási fok. A negyedik megmunkálási fokon állana a vetélő, ha 
elkészült rajta a csőíartó pálcza számára szükséges lyuk is. 

Tekintettel pedig arra, hogy a vetélőt sok esetben diszíteni szokták, 
az; olyan vetélőt, amelyen díszítés is van, még pedig egyfajta díszítés 
(pl. égetés, bemetszés stb.), az ötödik megmunkálási fokon állónak 
tekinthetjük. Az olyant pedig, a melyen két fajta díszítés van, azt a 
hatodik megmunkálási fokon állónak vehetjük. 
:,'_,__: A most bemutatott példánál, melyet Magyarköblösön készíttettem, 
ugyanaz a kép adja a vetélőt a harmadik és negyedik megmunká
lási fokon. 

10. kép. A vetélő megmunkálása különböző fokozatain 

Fig. 10. Degrés successifs de la fabrication de cannetes. 

10. Bocskor. 
(11. kép.) 

Bár a csizma meglehetősen háttérbe szorította, viselése mégis 
eléggé tartja magát. Vidékek szerint változni szokott. Az alábbiakban a 
magyarköblösi paraszt bocskorának készítését írom le a megfelelő 
képek kíséretében. 

Szükséges ehhez természetesen a bocskorbőr, melyet a paraszt 
készen vásárol. Eszközökül pedig egy kés (12. kép 4.), vagy kaczor, az 
ú. n. bocskorár (12. kép 3.) szolgál, melyet bármely más ár, sőt az orsó
szár, vagy hegyes pálczika is pótol; egy keskeny véső (12. kép 2.) s végül 
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egy kalapács, mit rendszerint 
a kaszaverő kalapács pótol (12. 
kép 1.) 

A kettéhajtott bocskorbőrt 
a paraszt vízbe áztatja s a kés
sel, vagy kaczorral középütt 
kettévágja. Az egyik félből a 
jobb, a másikból a bal lábra 
való bocskor készül. 

A legelső teendő abból 
áll, hogy a téglalapalakú fél-
bocskorbőrt olyanformán hajtja 
be az elülső jobb, vagy bal 
sarkánál fogva, a szerint, a mint 
a jobb, vagy a bal lábra való 
bocskort akar az illető készíeni, 
hogy a szélén egy pár mili-
méternyi a 11. kép 1. alatt 
látható szíjt levághatására fönn
maradjon. Mikor ezt a szíjat a 
képen látható módon levágta, 
készen van a bocskor az első 
megmunkálási fokon. A máso
dik rendjén a behajtás után a 
sarkon fönnmaradó háromszög
alakú bőfdaraböt, mint teljesen 
hasznavehetetlent, levágja (11. kép 2). Következik a harmadik, vagyis 
a bocskor orrának átlyukasztása (11. kép 3.), mi úgy történik, hogy 
a keskeny-véső és-kalapács segítségével annyi lyuknak való helyet 
üt át, a mennyi a kocskor nagyságához mérten szükséges. Ezeken 
az átötött hosszúkás lyukakon nem lehetne áthúzni a bocskor be
fűzésére szolgáló s az első megmunkálási fokon levágott szíjat. Arra 
való az ár, hogy ezzel a lyukakat megfelolő nagyságra kitágítsa. A 
negyedik megmunkálási fokon megtörténik a bocskororr befűzése 
(11. kép 4.). Ez az első átfűzés, melyet az ötödik fokon egy másik követ, 
még pedig kettősen, a bocskor jobb, vagy bal oldalán (itt [11. kép 5.] 
jobb lábra való gyermekbocskoron természetesen a jobb oldalán). Ha 
ez készen van, a hatodik megmunkálási fokon megtörténik a bocskor 
lábra erősítésére szolgáló szij számára való lyukak kivágása késsel, 
mit úgy eszközöl a paraszt, hogy a megfelelő helyeken betűri a bőrt s 
kivág belőle a fűzőszíj szélességének megfelelő darabkákat (11. kép 6.) 
A hetedik megmunkálási fokon a magából a bocskorból kivágott s jó 

11. A bocskor megmunkálása külön
böző fokozatain. 

Fig. 11. Degrés .successifs de la fabri
cation des sandales à courroie nommées 

: bocskor. 
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részében a bocskororr bevarrására szolgáló szíj szabadon maradt 
végéhez hozzáköti a paraszt azt a szíjat, a melynek segítségével a 
bocskort a lábra felkötik (11. kép 7). Ezt a szíjat a legtöbb esetben ken
dermadzag is pótolja. 

A Magyarköblösön ily módon készült bocskorok minden czifraság 
nélkül valók. Szórványosan előfordulnak olyanok is, melyeknél czikk-
czakkos bevágások vannak. Az itt 11. kép 7. alatt bemutatott példa éppen 
ilyen. Ez tehát voltaképpen nyolcz megmunkálási fokon ment keresztül. 

1 
12. kép. A bocskor készítéséhez szükséges eszközök. 

Fig. 12. Outils servant à la fabrication de sandale nommée bocskor. 

A bocskor elkészítését a jobb lábra való gyermekbocskoron 
mutattam be. Azért nem férfi-bocskoron, mert ez egy kicsit sokba 
került volna. 

A l i . kép 8. és 9. alatt mutatom be a férfi-bocskort úgy, a mint 
az fel van kötve. Az 8. sz. a jobb, az 9. sz. pedig a bal lábra való. 

E tárgyak készítésének leírásával nem puszta közlést óhajtottam 
végezni. Czélom volt vele. Ez a czél nem lehetett más, rnint az érdek
lődésnek felkeltése. Alig- van Magyarországon falú, a melyben ne akadna 
olyan kis mesterember, kinek készítményeit ne lehetne a különböző 
megmunkálási fokon bemutatni. 
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Magam voltaképpen csak a kezdet kezdetén vagyok a most ismer
tetett dolgokkal. Bizom benne, hogy rövidesen gazdagabb soroza
tokkal számolhatok be. Hiszen, hogy többet ne említsek, ott Van a 
paraszt fazakas, ott sok községben a kosárfonó stb. Ezek készítményei 
mind olyan természetűek, hogy nagyon is kívánatos azokat a meg
munkálásuk egyes fokozatain látni, bemutatni. Hogy pl. a fazakaster-
mékek ily módon való bemutatása milyen tanulsággal járhat csak az 
őskori kerámika technikájára nézve, azt, úgy vélem, fölösleges is hang
súlyoznom. Egy kis jóakarat, türelem, mert bizony türelem kell hozzá, 
hogy az ember kiböjtölje, míg a gyanakvó paraszt egy-egy holmit 
elkészít, mindent meghoz. A költséget nem említem. Különösebb emlí
tésre sem érdemes. Mindössze az egyes holmik készítésénél használt 
eszközök megszerzése járhat egy kis nehézséggel. Kenyérkereseti 
tárgyak azok, miktől nem szívesen válik meg senki. Mindenütt lehet 
azonban ócska szerszámot találni, a mi bemutatásra tökéletesen elég, 
aztán utána is lehet csináltatni azok jó részét. Végső esetben a be nem 
szerezhetőkről készült fénykép is megteszi a szolgálatot. 

Vajha mielőbb minél többen még szebb eredményekről számol
hatnának be, mint a milyenekkel magam a dolgot megkezdtem. 

Dr. Roska Márton. 




