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(avagy mit találtam eddig a témában)
v0.06

„Sok út van még, általam bejáratlan.”
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Bevezetés

Egy ideje motoszkál bennem a fokosok megismerésének az igénye. Később már szerettem volna is
magamnak, nem utolsó sorban olyan esetekre gondolva, mint amikor túrázás közben rám és a családomra
támadt két kutya. Ha történetesen elszántabb és nagyobb termetűek, netán nem csak ketten vannak, még
emlékezetesebb lenne e történet. Azért feleséggel, másfél és hét éves gyerekkel így sem volt igazán vicces.
Kutatgattam, olvasgattam, a talált infókat meg (szigorúan a magam számára) ide összegyűjtöttem.
Az írást bővítem még – ha lesz mivel.
Endresz Zoltán (zLego)
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Infók, cikkek az internetről

www.bozótmives.hu - Fokos - 1. rész
... avagy néhány gondolat a történelmi fokosról

2009-03-14 18:23:34

http://www.bozotmives.hu/cikk.php?cid=67&r=a49102d5324a2d1f682c3fe5c2fed5c2

Fokos-történelmi háttér
Manapság sajátos mozgalomként jelentkezik a különböző történelmi fegyverek és eszközök újraalkotásának, ezzel együtt
birtoklásának igénye. Ez alól az úgynevezett harci balták nagy családjába tartozó, fokosnak nevezett holmi sem kivétel, amihez
nekünk, magyaroknak manapság sokak szerint valahogy "több közünk van", hasonlóképpen az ugyancsak "nemzeti fegyverként"
tisztelt szablyához. Mielőtt megvizsgáljuk, mire is jó ez az eszköz, azután eldöntjük, érdemes-e saját fokosra szert tennünk, talán
nem haszontalan áttekinteni a történelmi fokos útját.
Először is a névvel kell kezdenünk, ami mindjárt el is bizonytalaníthat bennünket. Mert hol is van a fokos foka? Az egyik
megközelítés szerint a balta él nélküli lapos oldalát hívják így. Ám, ha a történelmi harci fokosok típusait vizsgáljuk, könnyen
zavarba jöhetünk: a honfoglalás-kori, nem kevesebb, mint 11-féle fokos típus között jó néhánynak egyszerűen nincsen lapos oldala.
Ellenben e túlsó oldalon is különböző ütő,- és vágófelületeket találunk... (És akkor még nem beszéltünk a tű fokáról...)
A fokossal, ezzel összefüggésben, más baj is van: ugyanezen típusok némelyikénél meglehetőst nehéz eldönteni, hogy melyek a
tisztán harci,- s melyek az egyúttal munkára is való eszközök. Ezt a nehézséget úgy is áthidalhatjuk, hogy a fokost a "népi
fegyverek" kategóriájába helyezzük. Kétségtelen tény, hogy használata messze túlmutat egy (vagy több) történelmi korszak
kifejezetten háborús időszakain. A fokos, s vele együtt a kanászbalta, a juhászkampó, Magyarországon a legmodernebb időkig
mindig is kiemelkedő fontosságú állattartó életmód ideális eszközeként élte túl harcászati jelentőségének csökkenését.
Manapság pedig közismert a polgári életben is meglévő szerepe, mint a letűnt vándorélet képviselőinek (egyszerű utazótól a
vándordiákon át egészen a bujdosó szegénylegényig és a betyárig), fából faragott, békés szimbóluma. (Gondoljunk az iskolából
elballagó gyerekek fafokosra húzott batyuira.)
A különböző és egymástól távol eső kultúrákban esetenként szakrális fegyvernek tartott harci balták magyarországi tiszteletének
kérdései túlmutatnak ezen írás keretein. Itt csak a Szent László legendakör egy elemére hívjuk fel a figyelmet: a "sötét oldalt"
megjelenítő kun harcossal küzdő szent király fegyvere is a harci bárd -esetleg egy hosszú nyelű fokosbárd - amit László herceg,
testi adottságainak köszönhetően, fél kézzel is forgatni bírt, méghozzá lóháton.
Ha a kérdést a használó szemszögéből közelítjük meg, akkor a fokos előnye pontosan ugyanez: viszonylag olcsón lehetett
"multifunkcionális", például tűzifa hasogatására éppúgy alkalmas eszközhöz jutni, mint hatékony önvédelmi (avagy épp támadó)
fegyverhez. Nem kellett hozzá minőségi acél, de esetenként még vas sem. Előállítása elképzelhető volt az előző háborúból maradt
fémhulladék beöntésével, más esetben pedig a mocsaras vidékek alján képződő gyepvas kovácsolásával.
A harci fegyverként használt fokos előnye abban volt, hogy egyetlen eszközben egyesítette a vágó és szúró funkciót. Ha nem
azonnali halált okozó, akkor rendkívül nehezen gyógyuló sebeket szakított. Hátránya viszont abban rejlett, hogy nyelének általában
nincs a kézfejet védő eleme, ezért gyakorlott – és a fokos veszélyességét, működését ismerő – vívó, hatékonyan védekezhetett
ellene. (Természetesen a nyele ettől még kaphatott fém védőborítást.) Használatához speciális lábtechnika is szükségeltetett,
amely lehetővé tette a más szálfegyverrel küzdő ellenfél kicselezését, vagy éppen a fokossal történő lefegyverzését. Bizonyosnak
tűnik, hogy a kanásztáncainkban, botolóinkban megőrzött lépéskombinációk az egykor fokosokkal vívott, gyalogos harci helyzetek,
"gyakorlatok" leképezései. A gyalogos funkcióhoz köthető a harci balták rövid nyelű példányainak dobófegyverként történő
alkalmazása is, hozzátéve: mindig az adott szituációtól függ, elhajítjuk-e a baltát, azaz megválunk-e "életmentő" szálfegyverünktől?
Ide kívánkozik a harci balták nyélhosszúsága. Az általában különféle keményfa-fajokból készült (pl. som, kőris) nyél hosszúsága
részben a fegyvert használó harcos egyedi testi adottságait követte, részben pedig a lovas,- illetve gyalogos közelharc elemi
szabályain múlott. Utóbbi esetben szempont lehetett a nyél, egyszerű botként történő használata is. A fokost ugyanis kétféle módon
lehet nyelezni: vagy kiékeléssel, "állandó" módon, vagy pedig a "feltolásos" technikával, amikor is a fej levehető a nyélről. Ilyenkor
volt értelme a használó csípőmagasságához mérni a nyél hosszúságát.
Másik kérdés a fegyver felfüggesztése. Mint közelharci eszközt, megfelelő módon kellett rögzíteni, hogy kellő időben, villámgyorsan
előkapható legyen. Erre a kampós gyűrűvel történő felfüggesztés (elsősorban az övre, ruházatra és nem a nyeregre!), vagy a
csuklószíj alkalmazása látszik a leginkább "kézenfekvőnek". Lovas harcos esetében inkább a rövidebb nyelű harci balták jöhetnek
számításba.
A fokos lovas fegyverként történő használata a legkorábbi eurázsiai nagyállattartók idejére megy vissza, egészen a szkíta időkig. A
szkítákhoz köthető sagaris volt a görög elnevezése annak a kifejezetten fokos-szerű fegyvernek, amit képen is közlünk.
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1. ábra: Szkíta sagaris feje
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2. ábra: A fegyver használója, egy bőrpáncélos gyalogos
harcos a perzsa hadseregből. (Görög vörösalakos váza

3. Ábra: "Életkép" az avar háborúk korából. A háttérben lévő avar szövetséges, egy nyugati szláv törzsi harcos, rövid nyelű baltás
bárdot tart. (Kép: Osprey Publishing)
A hun sírokból ez idáig nem került elő egyetlen darab fokos sem. E rejtély mögött egyelőre gyakorlati magyarázatot nem, csak
valamilyen vallási-temetkezési rítust sejthetünk, ám ettől függetlenül nehéz elképzelni, hogy ne használták volna. A későbbi avar,
majd a magyar sírokban ellenben nagy számban találták meg a fokosok különböző típusait. Ezt a kutatók a páncélzat minőségével
magyarázzák. Az avar háborúk (568-803), majd Árpád magyarjainak bejövetele és európai hadjáratai, idejétmúlt szóval a
"kalandozások" korszakában (895-970), a nyugati ellenfelek körében a vastagon alábélelt, gyűrűs,- vagy pikkelypáncél volt a
legelterjedtebb védőfegyverzet. Ezek a páncéltípusok a buzogány-típusú ütőfegyverektől viszonylag jól védenek, ám a fokosok
ellen nem. A buzogányok ezredforduló utáni terjedése pedig a láncpáncél gyakoribbá válásával függhet össze, ezek áttöréséhez a
buzogány is megfelelt *.
* Hidán Csaba László: A XI-XIV. századi sztyeppei eredetű buzogányok és használatuk. In:Studia Caroliensia, 2004. 2. szám, 3.
Link: http://www.kre.hu/rektori/files/studiacikkek/2004.2.szam/2Hidan_Csaba_Laszlo.pdf
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Fokosfajták

4. ábra: a Kovács László által tipologizált 11–féle honfoglalás-kori baltatípus.
Fentről lefelé: 1) baltás szekerce, 2) baltás bárd, 3-4) fokos balta, 5) fokos bárd, 6) kettős fokos, 7-8) balta, 9) bárd, 10)
nyéltámaszos balta, 11) nyéltámaszos bárd.
(Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában, Szeged, 2003, 325.)

5. ábra: Honfoglalás-kori baltás szekerce, fokos balta és fokos bárd.
Eleink harci balta,- és fokos használatáról az írott források is megemlékeznek. A Sankt Gallen-i kaland egyik epizódja az
apátságban talált hordók csapra verése, ezt megelőzően pedig a Wiborada névre hallgató, később szentté avatott apáca és
lakhelye elleni támadásunk. Mindkét esetben valamilyen harci baltával "vitézkedtünk". Kétélű bárdra ismerünk a mai Franciaország
területén található Verzy-i kolostor feldúlásakor történt csoda latin leírásában: a magyar harcosok egy ilyen fegyverrel vágták körbe
a kőoltár azon részét, amelyik egyik társuk kezéhez tapadt. A közismert Botond-monda pedig egyértelműen a veszélyes
szálfegyver X. századi használatára "emlékezik". A test-test elleni küzdelmet nem ismerő, attól rendszerint tartózkodó, sőt általában
gyáván megfutó könnyűfegyverzetű magyar lovasok képe tehát egyértelműen felületes, egyoldalú ábrázolás; a lovasnomád taktika
természetesen ismerte a felőrlő közelharc fogalmát, a szablya és a lándzsák mellett ezekben értelemszerűen a fokost is bevetette.
A páncélzat középkor-végi átalakulása újabb harci balta-formák kifejlesztését tette szükségessé. A lemezpáncél-pajzs kombináció
ellen kiválóan használhatták a hosszú, görbe tüskével felszerelt csákányt és csákányfokost. Ez a XIV. század végén fejlődhetett ki
a korábbi formákból, s vált a török-kori, végvári idők rettegett fegyverévé. Az úgynevezett "kalapácsbárdot" ugyancsak ettől az időtől
ismerik Magyarországon. Ez a nyugatról hozzánk került típus csúcsos végekkel ellátott zúzópengével rendelkezett, ugyancsak a
lemezpáncél ideális "ellenszereként". Ugyanakkor a korszakban is továbbéltek a keleti eredetű, holdsarló-alakú pengével
rendelkező harci balták és bárdok.
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7. ábra: Honfoglalás-előtti magyar lovas csuklószíjra fűzött fokosbaltával, a nagyszentmiklósi kincs alapján.
Előtérben egy varég gyalogos, egy holdsarló-alakú harci baltával. (Kép: Osprey Publishing)

8-9. ábra: XVI-XVII. századi gyalogos hajdú vitézek ábrázolásai, csákányfokossal, buzogánnyal és rövid nyelű harci baltával.
A magyar harci erények a kuruc időkben, valamint a huszárság körében is továbbéltek. Ebben a lovassági fokos továbbra is komoly
része volt, mint a könnyűlovas magyar egységek továbbra is fontos fegyvere. A gyalogos használat sem szorult azonban teljesen
háttérbe: a XVIII. században az Eszterházy-család testőrségét (gránátosok) fokosbaltával is felszerelték. Az 1848-49-es
szabadságharcban is szerephez jutottak a harci balták. Ekkor a nemzetőrök, népfelkelők kedvelt fegyvereként tartották számon. A
fegyverhiány sajátos megoldásaként, még egy reguláris ezrednél is rendszeresítették: ez volt a híres 13. Hunyadi huszárezred,
melynek katonáit jellemzően alföldi legényekből toborozták, akik közül, – civil foglalkozásukból eredően – sokan ismerték a fokos
használatát.
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10. ábra: Thököly Imre hosszú nyelű, csuklószíjas csákányfokossal. Székely Bertalan festménye
11. ábra: Hunyadi huszár mellszíjra rögzített fokossal, Somogyi Győző rajzán
A kiegyezéssel Magyarországon is megkezdődtek a modern idők, a gépkorszak. A fokos utolsó hazai használói azokból a
néprétegekből kerültek ki, akik a legtovább őrizték az ipari forradalom előtti világ életformáit, esetleg nem is tudtak mit kezdeni a
felgyorsult világgal. A rideg pásztorok és nem utolsó sorban a betyárok eltűntével a fokos is lassanként történelemmé vált.
Utolsó feljegyzett harci alkalmazására az I. világháborúban az olasz fronton került sor, ahol a véres lövészárokharcokban még
egyszer bizonyította hatékonyságát a magyar parasztbakák kezében.

12. ábra: Sobri Jóska bandatársa: Milfajt Ferenc bakonyi betyár, szűrre rögzített fokossal. XIX. századi rézkarc
13. ábra: Pandúrt térdre kényszerítő fokosos betyár egy Vas megyei tükrösön, 1841-ből (Néprajzi Múzeum)

Szerző: Igaz Levente
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www.bozótmives.hu - Fokos - 2. rész
A modern munkafokos 2009-03-26 18:41:15
http://www.bozotmives.hu/cikk.php?cid=70&r=3ccc90c1aceb7979e5cf1895e30ab4cc

A modern munkafokos
Az íjászat,- konkrétan a magyar hagyományőrző íjászat- kapcsán régóta
kapcsolatban állok magyar hadi-hagyományőrző csoportokkal. Többségük
egyfajta kísérleti régészetet is folytat azáltal, hogy a viseletet újra hordják,
az eszközöket újra használják úgy, ahogy azt eleink tették, vagy tehették.
Így találkoztam különböző fokosokkal is, amelyek azonban sokkal inkább
dísztárgyak voltak, mint valóban használható eszközök. Sok mindenfélét
lehet hallani erről az ősi eszközről és amolyan "mítoszrombolóként"
igazolni, vagy cáfolni akartam ezeket a sztorikat.
A fokossal kapcsolatos történetek nem ritkán olyan kiváló szobatudósoktól
származnak, akiknek a neve adott esetben elismerten cseng a szakmában,
de akik talán még életükben nem láttak fokost közelről – a használatról
nem is beszélve! Felkerestem hát egy tűzikovács barátomat, aki magát a
fokost ugyan nem ismerte korábban, de az anyagát, a vasat annál inkább.
A megfelelő szakirodalommal felszerelkezve nekiláttunk hát, hogy a
népvándorlás kori nomád fokosok formavilágának felhasználásával
újraalkossuk ezt a nagyszerű eszközt. Mindjárt az elején szembesültünk
azzal, hogy eleink fokosai sokkal inkább fegyverek voltak, mint munkaeszközök. Ön-és közveszélyes, gyakran mindkét végén éles/
hegyes fejük és hosszú, nem ritkán 100-110 cm-es nyelük erre engedett következtetni. Nekünk viszont nem fegyverre volt
szükségünk, tehát úgy döntöttünk, átalakítjuk a fej formáját saját igényeinknek megfelelően. A fej egyik végére szükségesen és
elégségesen hosszú, 7-9-cm-es vágóélt vertünk, míg a másik vége egyszerű tompa kalapácsformát kapott. A fej súlya 300-450
gramm között változik, tehát a fél kilogrammot nem éri el. (Az erdőtörvény nem tiltja a hordását.)

Az első

A második

A kedvenc

A "bakonyi" stílusú
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A nőies

A fokos feje hintó/szekér tengelyéből, ennek fogytával rugóacélból készül. A kovács hagyományos módon széntűzben hevíti a
vasat és kalapálja négyzet alapú hasáb alakúra. Egyik végét lenyújtja, a vágóél formáját kialakítja. Ezután következik a kényes
művelet, a nyél köpűjének ("lyukának") kialakítása. A kovácsolás során a fém szerkezete átalakul, a vas a fa szálszerkezetéhez
hasonló rétegekbe rendeződik. A kovács ezeket a rétegeket a köpű készítésekor nem elvágja, hanem szétnyitja. Emiatt a fej köpűje
mindenhol rugalmas marad, nehezen szakad, törik. Részben ez különbözteti meg a kovácsolt fejet a hegesztettől, ami általában
egy cső, amire ráhegesztik a vágóélt és esetleg a fokot. Némi utóigazítás és köszörülés után a kész fejet olajban szokás feledzeni.
Ezáltal a fej viszonylag puha, ugyanakkor rendkívül rugalmas, szívós lesz. Az elkészült fej köpűjét utólag (házilag) kör alakú
reszelővel célszerű "befejezni" úgy, hogy a köpű enyhén a fej teteje felé szélesedjen. Ez a nyelezésnél lesz fontos, hiszen a fokost
hagyományosan úgy nyelezzük, mint a csákányt, vagy a kőműves kalapácsot. A fejet végül rozsda gátló (pl. RO55) fürdőbe
szoktam tenni, ami szürkés, a rozsdával szemben ellenálló réteggel vonja be a fémet.
A fokos másik alkotórésze a nyél. A régi magyar hagyományoknak megfelelően a legerősebb és legkiválóbb alapanyag a Som
(sp. Cornus) Ennek hiányában használhatjuk a szintén kiváló kőrist (sp. Fraxinus) is. Télen, csikorgó fagyban kivágjuk a
megfelelően vastag (4-5 cm) és megfelelően hosszú (80-100 cm) egyenes som ágat. Kérgében szárítjuk szellős, árnyékos helyen
legalább 6-8 hónapig. ( Megjegyzendő, hogy a fához értők szerint a fa száradásának ideje annyi év, ahány cm átmérőjű a fa.) A
kellően kiszáradt somnyelet megfelelő formájúra faragjuk. A durva megmunkálást követően a végső formát citlingeléssel (kaparó
technika) célszerű megadni, hiszen így nagyszerű, sima felületet kapunk. A fokost rátolós módszerrel, "felülről" szokás nyelezni,
azaz nem használunk éket. A fej köpűjébe felülről dugd be a nyél alsó (vékonyabb) végét, majd fordítsd meg és addig üsd egy
kemény felülethez, amíg a fej végég nem ér rajta és valahol meg nem szorul. Ekkor vágd méretre, ami a könyöködtől a kinyújtott
kisujjad végéig mért távolság (lásd a képen).

Az ideális méret esetemben 48-49 cm

Rovásírás a fokos nyelén

Ez után vedd le a fejet és kezeld a nyelet olajjal, hogy rugalmas és vízálló legyen. Elvileg bármilyen olaj megfelelő, de az olajok
többsége idővel megavasodik és büdös lesz. Ezért szoktunk lenolajkencét (firnisz) használni, amihez avasodás gátló adalékot
kevernek. Parázs fölött hevítsd fel a fát olyan melegre, hogy a kezed már ne bírja, de a fa még ne barnuljon. A forró fát addig
kenegesd a lenolajjal, amíg látod, hogy a fa beissza az anyagot. (Nagyon fontos, hogy a vágásfelületek bőven kapjanak az olajból.)
Amikor a fa már nem tud több olajat magába szívni, hagyd kihűlni és töröld le a felesleget. A kész nyelet lehet színezni is, de nem
szükséges, mivel a használat során úgyis hamar patinás lesz. Ezután üsd fel újra a fejet a helyére. Régi szép hagyomány, hogy a
fokos nyelébe beleégetik a tulajdonos nevét, a készítés évszámát, stb. A magyar rovásírás betűinél alkalmasabbat keresve se
találhatnál.
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Mivel a fokosnak élesnek kell lennie, élvédőt kell készítened, ha nem akarod a kezedet folyton összevagdosni. Egy félbehajtott és
megfelelő formájúra vágott bőrdarabból házilag is elkészíthető a képen látható élvédő.

Élvédők fokoshoz
Most már megélezheted kedvenc fokosodat. Mivel a fej anyaga viszonylag puha, közönséges vasreszelővel élesítheted. A
reszelést mindig él ellen, (azaz az éltől a fej irányába) végezd, hogy minél kevesebb sorja keletkezzen. Fokosod akkor kellően éles,
ha egy ceruzát könnyedén ki tudsz vele hegyezni. A következőkben álljon itt néhány gondolat/ötlet arra vonatkozóan, hogy mire is
tudod használni nagyszerű kis fokoskádat. Egy sátorcövek leveréséhez nem kell feltétlenül fokos, ezt a feladatot a bakancsod
talpával, vagy egy kővel is meg tudod oldani. A bozótmívesség azonban messze több mint néhány sátorcövek leverése.
Buskraftolás közben előfordulhat olyan helyzet, amikor igencsak elkél a fokos, ahol bizony nem elég a nagy kés.
Ilyen helyzet lehet az, ha télen léket kell vágni egy tó jegébe, hogy halat foghass, egy keréknyom jegét fel kell törni, hogy
olvasztással ivóvízhez juthass, vagy éppen a csonttá fagyott havat kell felverni, hogy a tüzedet a földre rakhasd. Ha a kovakövedet
össze akarod törni, akkor a késed bizonyosan nem lesz alkalmas a feladatra akármilyen nagy, erős és kiváló is. Ha szeget kell
beverni valahová, ha "medvecsapdát" kell készíteni, ha veszett állatot kell távol tartani, ha egy nagyobb halat kell megváltani evilági
szenvedéseitől, ha egy gyökeret kell kiásni, ha a menedékedet kell körülárkolni, ha egy deszkát kell lefeszíteni valahonnan, ha egy
taplót kell a fáról leverni, ha egy vastagabb fát kell kidönteni az éjszakai tűzhöz, ha egy fatörzset kell legallyazni, ha tűzifából
gyújtóst kell hasítani, ha…., akkor hamar kiderül, hogy milyen hasznos jószág a fokos.
Tapasztalataim szerint a fokos háromféle nyélfogással használható:

A nyél végénél fogd meg, ha nagy erővel akarsz, dolgozni és nem kell nagyon pontosat ütni. (pl. kuglifa hasításakor, fa
kidöntésekor, feszítéskor, stb.)
A nyél közepe táján fogd meg, ha az erő és a pontosság egyformán fontos. (pl. gallyazáskor, dárda kihegyezésekor, kalapács
üzemmódban szegbeveréskor, stb.)
Közvetlenül a fej alatt fogd meg, ha a pontosság számít, nem pedig az erő. (pl. kanál faragásakor, nyárs hegyezésekor, kolbász,
sajt szeletelésekor, szalonna, hagyma kockázásakor, kenyérkenéskor, stb.)
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Végül, de nem utolsó sorban álljon itt néhány gondolat a fokos szállításával kapcsolatban.

Kis ügyesedet vagy magadon viszed, vagy a hátizsákodra csatolod. Ha magadon viszed, akkor célszerű a derekad mögött ferdén
betűzni a derékszíjad alá. Ha a kezedben viszed, akkor vagy a fej alatt megfogva, vagy a fejet megfogva a nyelet az alkarodon
nyugtatva célszerű tartani.

Ha van hátizsákod, akkor nagyon egyszerű a dolgod. A trekking/outdoor/alpin hátizsákok többségén szériatartozék a jégcsákány
rögzítésére szolgáló heveder, ahová a csákánnyal azonos módon rögzítheted a fokosodat is.
Most már csak azt kívánom neked, hogy minél hamarabb tegyél szert egy ügyes kis fokosra, hiszen az ára a még megengedhető
luxus kategóriába tartozik. Teljék benne sok örömöd.
A képek elkészítéséért köszönet Horváth Levéntének!
Szerző: Dienes Gábor
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Harci eszköz-e a fokos?
http://mek.niif.hu/00000/00057/html/08.htm

A magyar fegyverek történésze, Kalmár János azt tanítja, hogy a középkor során mindinkább fejlődő, elnehezedő védőfegyverzettel
szemben a támadó fegyverek hatásosságát is növelni kellett. A szablya, a kard, majd pedig a buzogány már nem volt eléggé
eredményes fegyver a nyugati sisakfajták ellen. Megnőtt tehát a jelentőségük a nehezebb fajtájú ütő- és vágószerszámoknak,
amelyek azonban nem minden esetben sorolhatók a fegyverek közé, mert egyformán alkalmazhatók fegyverként és szerszámként.
A paraszti fegyverek csoportjába tartoznak a tagló, a bárd, a szekerce és a balta, valamint ennek kisebb "testvére": a fokosbalta.
Mitől "fokos" ez a balta? - A balta foka az él nélküli, rövid oldalát jelenti. Ha ez megnyúlik: létrejön a hosszú nyél végén villogó
veszedelmes ütő- és vágófegyver: a fokos.
Vajon ősi magyar eszköz ez? - Aligha jelenthetjük azt ki, hogy sajátos magyar "találmány". Az viszont tény, hogy a fokosbalta
hozzátartozott a honfoglaló magyarság fegyverzetéhez. Mint katonai támadóeszköz még a 18. században is hozzátartozott az
Esterházy gránátos ezred fegyverzetéhez.

Fokosbalta és csákánybalta
http://www.mimagyar.hu/index.php/component/content/article/326-fegyverek/31-fokosbalta-es-csakanybalta

Bevezető a magyarság harcaiba és fegyvereibe.
Egy népcsoport és egy történelmi korszak fegyvergyártását és használatát szoros összefüggésben egymással többféle tényező
határozza meg. Először is az adott történelmi korszak technikai-technológiai jellemzői és tudásszintje, bár földrajzilag igen eltérő
lehet, ha nagy, földrésznyi területet vizsgálunk. Kisebb területeken azonban ez nagyjából azonos. Meghatározza a fegyverek
típusát, tulajdonságait a harcmodor, a küzdelem módja is, ahogyan egy nép harcol. Fontos szempont a földrajzi környezet, a
domborzati és éghajlati viszonyok a harcmód és a fegyverzet kiválasztásánál és előállításánál. Befolyásolhatja a harcmodort és a
fegyverkészítést az ellenfél fegyverzete, harcmodora is.
Mindezek tényszerű szempontok egy-egy fegyverfajta történetének ismertetésekor, de figyelembe kell venni emberi tényezőket is
és nem szabad egy-egy fegyvert, annak történetét misztifikálni. Önmagában a győzelmet nem a lovasnomád íj vagy szamurájkard
vívja ki, hanem a harcos, aki használja. Nem mindegy, hogy milyen terepviszonyokon, milyen éghajlati körülmények közt, hányan,
milyen képzettségű harcosok és milyen vezetéssel, mivel és hogyan harcolnak. Sziklás, erdős terepen vagy mocsaras trópusi
területen sztyeppei nomád módon harcoló és felszereléssel ellátott sereget botorság lenne csatába küldeni, de a legjobb
szamurájok a kitűnően kovácsolt kardjaikkal sem tudtak ellenállni a mongol lovasrohamnak.
Magyarország, a Kárpát-medence kelet és nyugat közt fekszik, két világ találkozásánál. Az egész Kárpát-medencei magyar
történelem során végigkövethetjük ennek következményeit, hatásait. Itt ér végett a sztyepp kultúrája és e térségben telepedtek meg
a különböző korokban a szkíták, a hunok, avarok, magyarok. A Kárpát-medencétől nyugatra nem foglalt hont, nem alapított államot
egyetlen lovas nomád nép sem. A magyar katonáknak mind a keleti, mind a nyugati ellenséggel szemben helyt kellett állni. Olyan
fegyverzetet kellett használni és olyan harcmodort kellett kialakítani, hogy egyaránt alkalmas legyen mindkét, egymástól eltérően
harcoló ellenség ellen. A XVI. század végén a XVII. század elején előfordulhatott, hogy a magyar hajdúk egy év leforgása alatt
törökkel, szásszal, oláhhal, némettel, vallonnal, morvával is harcoltak. Ez mind különböző fegyverzetet és harcmódot jelentett. A
Bocskai István vezette szabadságharc diadala igazolta, hogy harcuk sikeres volt.
A magyar történelmet végigkísérő harcok mérhetetlen pusztulást okoztak az országnak és a népnek. Hol a tatár égette fel, hol a
török dúlta évszázadokon át, hol a császári katonaság sarcolta, hol a náci, vagy orosz csapatok rabolták végig, és pusztították
Magyarország vértől áztatott földjét. Teljes falvak, városok, várak és kastélyok pusztultak el a honvédő hadjáratok során.
Felmérhetetlen az a kincs és tudás, mely elpusztult a harcok közepette, ám eljött az idő, hogy mindezt felélesszük, és
megmutassuk a világnak!
A fokos
A fokos első használói a történelem első lovasnomád népe, a szkíták voltak. Régészeti leletek közt, de képzőművészeti
alkotásokon is láthatunk szkíta fokosokat. Ahogy haladunk előre a történelemben lényegében minden lovasnomád népnél
megtaláljuk ezt a fegyvert. Fura mód azonban hun régészeti ásatásokból eleddig még nem került elő fokos. Az idő múlása talán
erre a talányra is fényt derít.
Az avar és a honfoglaló magyar sírokban mintegy nyolc-nyolc ütő- vágófegyvert különböztethetünk meg. Ez egyrészt arra enged
következtetni, hogy a közelharc különféle fegyvereivel is jól el voltak látva - több ütő- vágófegyvert valószínű ők találtak fel - tehát
képesek voltak közelharcban is helyt állni, másrészt a térségben viszonylag sok páncélos is lehetett. A páncél nélküli ellenfelet a
könnyebb fokossal, baltával is le lehet vágni, de a súlyosabb fegyverek a páncél vagy más erősebb védőfegyverzet átvágására,
átütésére készültek. Érdekes, hogy az avaroknál igen előkelő harcosok sírjaiban is lehet fokost találni, a honfoglaló magyaroknál
azonban az előkelők többsége az íj és a nyilak mellett szablyával került a sírba. A közkatonák körében viszont igen elterjedt fegyver
volt.
A török támadások, gyakori portyázások idején a köznép is rákényszerült, hogy megvédje önmagát, így a fokosbalta, a hosszú
nyelű balta vagy a csákányfokos nemcsak a vitézek küzdelmeiben jelentettek segítséget, de a polgárok, parasztok önvédelmi
fegyvere is lett. A II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcban a kuruc lovasok és talpasok rendszeresen használták a
fokosbaltát, csákánybaltát, sőt díszes kivitelben még vezéri jelképként is használták. A XVIII. században az Eszterházy gránátosok
felszereléséhez a fokosbalta is hozzátartozott. Az 1848-49-es szabadságharcban a fegyverekkel való központi ellátottság hiánya a
leleményesség szükségessé tette a honvédseregben az ütő- vágófegyverek használatát. A nemzetőrök, népfelkelők gyakran
használtak fokosbaltát, baltát és külön érdekesség, hogy a 13. Hunyadi huszárezrednél rendszeresítve is volt a fokos.
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A szabadságharc után a fokosbalta, kanászbalta még jó ideig a pásztorok, parasztok, és az önkényuralom éveiben a betyárok
fontos fegyvere maradt. Magyar betyárábrázolásokon a fokos szinte kötelező fegyverként jelenik meg a legények kezében.
Lakodalmak, megyegyűlések alkalmával a vőfélyek, küldöttek megkülönböztető jelvénye és fegyvere volt a felpántlikázott fokos.
Csendőri jelentések és orvosi jegyzőkönyvek tanúskodnak gyakori használatukról. A fokos, a balta a két világháború közt a
pásztoroknál még munkaeszköz és jelkép volt.
A különböző baltaféle, illetve ütő- vágófegyverek főbb részei a következők:
Legfontosabb része a baltának az éle, ami a tulajdonképpeni vágórész. Az éllap, mely hosszú része maga az él, nyakkal
kapcsolódik a köpühöz. A köpü a nyelet befogadó rész, és hogy a nyél jobban álljon a köpüben, néha nyéltámasszal hosszabbítják
meg a köpüt. A nyéltámasz lehet oldalsó, vagy csak alányúló (a nyél felé), vagy alá- és fölé nyúló. Ebben az esetben két-két
párhuzamos nyúlvány erősíti a nyelet. Ha a baltának nincs erősített vagy hosszabbított foka, a nyéltámasz hátul is lehet. Ha
fokosról van szó (lehet fokos balta, fokos bárd, fokos szekerce), igen fontos része a fegyvernek a csőr alakú, néha hegyesedő,
máskor bunkóban végződő, néha csak alig-alig hajló, néha pedig a nyél felé jól alágörbülő fok. A foknak abban is szerepe van,
hogy a megnyúlt fokú eszköz minden esetben fegyverként kezelhető.
A fegyver foka sok esetben fontosabb még az élnél is, mert lehetővé teszi az erősebb páncélok, vértezetek átütését is. Kevesen
ismerik, de a fegyver foka nem csak ütésre jó, hanem kitűnően lehet vele akasztani, az ellenfelet lefegyverezni, csuklóját, könyökét,
térdét kificamítani. A balta rövidebb nyél esetén pedig félelmetes dobó fegyver. A múlt század derekán több néprajzi leírás
megemlíti, hogy minden magyar kondás 25-30 lépésnyi távolságról úgy fültövön tudta dobni a megvadult disznót, hogy az menten
összerogyott. Ugyancsak a múlt században és a XVIII. században is tiltották a balták, fokosok hordását: „... minthogy a pásztorok,
bojtárok és kanászok által viselni szokott balták és fejszék közönségesen csak arra szolgálnak, hogy azok a gonosztevő által más
jámbor emberek élete veszedelmére és a köz bátorságának felzavarására fordíttassanak, nemlészen szabad ennek utána az ilyen
pásztorembereknek a nyáj után fejszéjüket és baltájukat magukkal hordozni." Jó kézben tehát ugyancsak veszedelmes fegyver a
baltaféle.
A fokos készítése
Juhászkampókat, fokosokat a csengőöntéshez hasonló technikával készítették a rézöntők és a cigányok, de sokszor maguk a
juhászok (és fegyverkovácsok) is. Anyaguk a háborúból visszamaradt rézhüvelyek, öreg kampók, törött mozsarak, csapágyak,
kilincsek. A juhászok ólomból öntötték, mert ez könnyebben olvadt. A megfelelő mintát dió- vagy bükkfából faragták. A ceruzával
kirajzolt mintát fűrésszel kinagyolták, majd bicskával szépen kifaragták. Ritkábban homokkőből vésték ki, a juhászok pedig szaruból
készítették.
A negatív elkészítése aprólékos munkát igényelt. Az öntőszekrényt lapos deszkára helyezték, aljába rakták ki a minta egyik felét és
finomra őrölt faszénport, erre pedig nedves homokot szitáltak. A szekrényt aztán homokkal tömték tele, fabunkóval jó keményre
döngölték. A fölösleges homokot simítókanállal levágták. A szekrény második felét ugyanígy készítették el. A mintát kivették, és a
homokban maradt a negatívja. Ennek kisebb sérüléseit kijavították, majd grafitos vízbe mártott ecsettel lekötötték a homokot, hogy
meg ne sérüljön. A negatívba helyezték a famag után nagy gonddal elkészített homokmagot, majd a mintaszekrény két felét
összeillesztették, rögzítették. Amíg ez még száradt, azalatt elkészítették a rezet az öntéshez. Az apróra tört rézdarabokat a
rézporral együtt öntőhüvelybe tették, ezt faszén között egy nagyobb átmérőjű olvasztótégelybe, lezárták és a kohóba helyezték.
Egyenletes fújtatással szították a tűzet, s a réz lassan olvadni kezdett. Olvadását állandóan figyelték, mert a réz közben
összecsúszott, újabb rézdarabokkal kellett pótolni és egy dróttal megkeverni. Vigyáztak rá, hogy ne korán öntsék a rezet, mert
akkor megkásásodik, tönkremegy. Csak akkor foghattak hozzá az öntéshez, ha jó fehérizzó volt a réz, és a faszén erős zöld lánggal
égett. Az öntőhüvelyt egy fogóval megfogták, kiemelték az olvasztótégelyből, s az olvadt rezet beleöntötték a kohó elé helyezett
minta öntőnyílásába. Ezután a mintát kivitték az udvarra, s egy óráig hűlni hagyták, majd a mintaszekrényt kinyitották, s a hűlő
kampót kivették belőle. Hasonló módon öntötték a kampó felerősítéséhez szükséges réz koponyaszeget és a fokosokat is.
A kiöntött juhászkampót és fokost tisztítani, finomítani és díszíteni kellett. A beégett homokot dörzsárral kisimították, a felöntést
hidegvágóval vagy fűrésszel levágták, az esetleges öntési hibákat behegesztették. A díszgombot maróval körülmaratták, a tokot
reszelték. Először durva reszelővel lenagyolták, majd sima és félhátú reszelőkkel finomra reszelték. Ezután következett a díszítés.
A kampót satuba fogták, vágóval, apró ütésekkel mintát (levél, rozmaring vagy más virág) vágtak bele. A tarajt nagyobb ütésekkel
kipontozták. A szép juhászkampónak egy választási bárány volt az ára, de akár öt kiló juhsajtot is adtak érte.
Forrás:
A tápiószelei Blaskovich Múzeum fegyvergyűjteménye.
Magyar Néprajzi Lexikon
Vukics Ferenc: Röviden a fokosról, a fokos használatáról és készítéséről.
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Vukics Ferenc: Röviden a fokosról, a fokos használatáról és készítéséről
/Részlet a fokos c. fejezetből//Az eredeti tanulmány 34 oldal/
http://gportal.hu/gindex.php?pg=1569372&nid=446968

Történelmünk teljes hosszában megfigyelhető, hogy a fokos mindig fontos szerepet tölt be a harci alkalmazásban, az avatási
rítusokban, a kultikus jelentőségű párbajokban és a mindennapi életben. A valamikori duális világképben is fontos szerepet töltenek
be a bárdok és a fokosok.
A fokos jelentősége:
A magyarság egyik leginkább misztikus fegyvere a fokos. Kultikus jelentőségű. Egyes tanulmányok szerint a Magyarság és Isten
által kötött szövetség jelképe. A szkíták, kelták, hunok esetében is jól megfigyelhetjük a „harci-fogadalmi” bárdok, „fokosok”
jelentőségét. A sumér elmélet hívei szerint az ALANOK /jászok/ népneve a fokossal bánás mesterségére utal (égi fokos népe).
Az 1896-os kiállítás fegyverei (török kor)Történelmünk teljes hosszában megfigyelhető, hogy a fokos mindig fontos szerepet tölt be
a harci alkalmazásban, az avatási rítusokban, a kultikus jelentőségű párbajokban és a mindennapi életben. A valamikori duális
világképben is fontos szerepet töltenek be a bárdok és a fokosok. A gonosz (a sötétség) elleni küzdelem legfontosabb eszköze. A
legnagyobb népi hősöket buzogánnyal, bárddal, fokossal ruházták fel. Az íjjal sebezhetetlen kunt (sötétség) egy bárddal, fokossal
már harcképtelenné lehetett tenni a Szt. László mondakör szerint.
Egyes feltételezések szerint Szent László királyunk közkedvelt fegyvere a valóságban nem harci bárd, hanem egy különleges
nagyságú és formájú fokos volt. Ezt a véleményt támasztja alá az a történeti tény, hogy a szent király az eszközt egy kézzel
használta és forgatás közben a lóról a földig tudott vele csapni. László király különleges testi adottságai mellet is elgondolkodtató
egy hosszú nyélre szerelt nehéz kétkezes harci bárd /csatabárd/ használata. Bárhogy is legyen az bizonyos, hogy az eszközt „fokos
módjára” használta a legnagyobb magyar király.
A Horka segítői /barantázók/ is minden bizonnyal ezzel az eszközzel jelképezték hovatartozásukat.
A Somogyváron és környékén élő hagyományok szerint a törzsszövetség mindenkori bírájának, a Horkának az ún. barantázók és
kopjás /arany/ táltosok voltak segítségére. A régi törvények fölött őrködő Horka minden ügy intézése során a táltosok tanácsaira, a
harci képességekkel rendelkező táltosok segítségére, valamint a saját hadereje mellett a különlegesen kiképzett barantázókra
számíthatott. A törvénynek érvényt szerezni nem volt könnyű feladat. Egyes nyugaton élő kutatók szerint azon temetkezéseknél,
ahol fokost, fokosbaltát találtak a harcosok mellett, ott ilyen törvényi „segítőkkel” van dolgunk.
A férfivá avatás, a felnőtté válás, a nemzetséghez /hadhoz/ csatlakozás mindenkori legfontosabb rituális eszköze.
Ezt az üzenetet tartalmazza az a „szokásmaradvány”, amikor az iskolából távozó (a felnőtt életbe belépő) tanulókat felszalagozott
fokossal engedik útjukra.
Fontos szerepe lehetett a párvalásztás hagyományában is, mivel minden korszakban a valamire való vőfélyek /mulatságszervezők/
fokossal és a rajta lévő szalagokkal igazolták eddigi tevékenységüket. Az igazságszolgáltatásban betöltött szerepét jól jelöli, hogy a
valamikori bírói rovásokat általában nem késsel, hanem fokossal vitték fel a „rovásokat” tartalmazó botra, valamint egészen a
közelmúltig az egyes településeken a bírói hivatal jelvénye is volt, s a szervezett „rend-őrséget” első alkalommal szintén fokossal
szerelték fel.
A XIX. században állították fel az első mezei rendõrséget, másrészt pedig az addig erre a célra alkalmazott 12- 24 lándzsásra
bízták egy-egy község belrendõri feladatainak betöltését. 1878-ban végleg beszüntették a lándzsások intézményét s az elsõ mai
értelemben vett rendõrséget állították fel. Ez egy szakképzett rendbiztos vezetése alatt két lovas és 14 gyalogos rendõrbõl állott.
Kimondták, hogy ezek lehetõleg kiszolgált katonákbó1, erkölcsileg megbízható egyénekbõl válogatandók össze. A teendõikre
nézve pontos szabályrendeletet készítettek. A gyalogosok fegyverzete fokos, a lovasoké fokos és revolver, a biztosé szintén
revolver volt.
A betyároknál a népi bíráskodás eszköze. A betyárság intézményéről már szót ejtettünk. Magának a betyárságnak a léte is egyfajta
bíráskodási közszerep átvételét jelenti, ami szembehelyezkedve az igazságtalannak tartott hatalommal a mindenkori „nép”
igazságát közvetítette a magukról megfeledkezett hatalmasok felé. Csupán az a valódi betyár, aki ezeknek az erkölcsi
követelményeinek megfelel. A többi esetben téves szóhasználatról van szó. A fokos jelentőségét jól foglalja össze az ie. III.
évzredből származó szkíta baltatok felirata a következő:
" Egeset es, üt es, ró es..."
Ékesít is, üt is, ró is. Ékesít: A férfi /harcos/ dísze, büszkeségének tárgya / férfivá avatás emléke? kiválasztott csoport tagja?
kiválasztott néphez való tartozás tárgyi jelzoje?/ Üt: Az egyik legkiválóbb harci fegyver, szakrális bünteto-, bosszúálló eszköz. Az
isteni renddel szembeszegülők elleni Damoklész-kardja?
Ró: Sok van a rovásán. Nem sokat kertel. Kertel= rovással ír /török/. Üzenetek hagyására használható. Szakrális bíráskodási jog a
család, a had, nemzetség tagjai felett. 1886-ban a fokos a karikással egyetemben még rendszeresített hadi fegyver volt a Hunyadi
huszárezredben. A későbbiekben már csak kiegészítő felszerelésként használták, elsősorban hegyi felkészítésű csapatoknál.
A fokos története
Pásztor eszközökAz ún. „komoly” töténészek bizony több alkalommal is nagyon felületesen vizsgálták a fegyver létét. Több
utalásban olvashatunk arról, hogy a fokos csupán paraszti eszköz volt, amit a középkor folyamán a jobb minőségű páncélok
megjelenése után az átütőképesség javítása érdekében adoptáltak a „valódi fegyverek” közé. Ezek a kutatók megfeledkeznek arról
a tényről, hogy a honfoglaláskori harcosok mellett éppúgy megtalálható a fokos, mint a korábbi vonulási útvonal majd minden fontos
temetőjében.
A magyar fegyverek történésze, Kalmár János azt tanítja, hogy a középkor során mindinkább fejlődő, elnehezedő védőfegyverzettel
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szemben a támadó fegyverek hatásosságát is növelni kellett. A szablya, a kard, majd pedig a buzogány már nem volt eléggé
eredményes fegyver a nyugati sisakfajták ellen. Megnőtt tehát a jelentőségük a nehezebb fajtájú ütő- és vágószerszámoknak,
amelyek azonban nem minden esetben sorolhatók a fegyverek közé, mert egyformán alkalmazhatók fegyverként és szerszámként.
A paraszti fegyverek csoportjába tartoznak a tagló, a bárd, a szekerce és a balta, valamint ennek kisebb "testvére": a fokosbalta.
Míg az egyéb fegyverekkel kapcsolatosan (szablya, íj) már több száz tanulmány készült, addig mind a néprajzosok, mind a
fegyverkutatók részéről nagyon kevés utalást találhatunk a fokossal kapcsolatosan.
A fokos első fegyver-előzményei minden bizonnyal az egyszerű botok, fabuzogányok, kőbalták voltak. Ezt követték a paleolitkorszak mandulaalakú, lándzsapengéhez hasonló pattintgatott kőeszközei, melyeket a nyélre hosszában (dárda, gerely) és
keresztben (tőrbalta) egyaránt a fegyverre erősítettek. azonban bármennyire alkalmasak is úgy védő mint támadó harcra, még
mindig inkább az ipari és a mindennapi élet szükségleteihez megkívántató szerszámoknak, mint tulajdonképpeni fegyvernek
tekintendők. Ezekből lassankint kifejlődik ki a balta és fokos. Ezekhez járul a fémkorszakban a fej anyagának megváltozása. Mivel
védő technikákra csupán a bronzkor végén s a vaskor elején találunk támpontokat, így valószínű, hogy a fokos támadó használata
mellett ekkor fejlődik ki másodlagos védekező jellege.
A fokos nagy valószínûséggel a tõrbaltából fejlõdött ki. A tőrbalta nem kínai találmány, a Föld minden részén megtalájuk a fejlődés
különböző időszakaiban. Első írásos emlékünk azonban tőlük származik, sõt Huan-Ti kínai császár ennek a fegyvernek
köszönhette a Kína egyesítésére tett kísérletének sikerét. A hunokat megemlítõ kínai források arról beszélnek, hogy a rettegett
északi ellenfelek a tangutoktól vették át a korai fokos különbözõ változatait, a fegyver eredetét pedig a legendás "Szarvasos Kövek
Népéhez" kötik.
„A tőrbalta meglehetősen sokféle használati lehetőséget kínált, éppúgy lehetett vele döfni, hasítani, mint sújtani. Alapvetően két
részből áll . A nyél (ping) fából vagy bambuszból készült. A bronzfej (tou) két részre osztható, a pengére (jüan) és a belső részre
(nej). Valamennyi pengének két éle (zsen) van, melyek egy hegyben (feng) futnak össze. A penge alsó élének lefutásánál, ahol a
belső résszel találkozik, található a szakáll (hu), amelyen egy vagy több lyuk (csuan) helyezkedik el. Belső résznek hívják a bronzfej
hátsó részét, amelyen legtöbbször szintén található lyuk. E lyukakon átfűzött zsinór vagy szíj segítségével erősítették fel a fejet a
nyélre, amely a penge és a belső rész között lévő sínhez (lan) illeszkedett. A Sang-kor vége felé jelentek meg az olyan tőrbalták,
melyeknek hiányzik a szakáll- és esetleg a sínrésze is. Ezeken a fegyvereken az addig a szakállrészen lévő lyuk vagy hiányzik,
vagy a penge tövébe kerül. A szakáll nélküli tőrbaltáknak kétféle belső része lehet: egyenes belső (cse nej) és görbített belső (csü
nej). Mindkét fajta belső részt díszíthetik ornamentikával vagy állatfigurákkal. A bronzfejek hosszúsága és szélessége is változatos
lehet. A leghosszabbak 40 cm, a legrövidebbek 20 cm körül lehetnek. Ritkán találni olyan darabokat is, amelyeknek csak a belső
része készült bronzból, az ilyeneknek a pengéjét nefritből csiszolták. A Sang-kor elejéről maradtak fenn nefritből csiszolt, egyszerű
formájú tőrbalták. A pengét olykor védhette a legtöbbször fából készült hüvely. Mind a szakállas, mind a szakáll nélküli fajták közt
akadnak olyanok, amelyeknek a nyélre történő felerősítését a penge és a belső rész közt található gyűrűkkel vagy furattal segítették
elő. A nyelet a gyűrűkbe vagy furatba csúsztatva stabilabban rögzíthették a fejet, mint sínre fektetve. A nyél tetejére néha bronzból
készített, díszes nyélsapka (pingmao) került. A nyél végére pedig a nyélsapkához hasonlóan díszített bronzbütyköt (cun) húzhattak.
Lévén, hogy a nyél nem tartós anyagból készült, hosszára vonatkozóan nem áll pontos adat a rendelkezésünkre. A
bronzedényeken fennmaradt ábrák tanúsága szerint hosszuk általában egy méter körül lehetett. A díszítések, akárcsak a belső
részen, a pengén is megjelenhettek. Egyazon fegyveren díszíthették a pengét és a belső részt is, de akár díszítetlenül is
maradhatott. A díszítések közt gyakran szerepel a korban igen közkedvelt a kuj-sárkány és a taotie-motívum. Ez utóbbiról a mai
napig nem sikerült tisztázni, hogy pontosan mit is ábrázol. Egyesek szörnypofát vagy valamilyen mitológiai alakot vélnek felfedezni
benne, mások viszont csupán két egymással szembefordított kuj-sárkány motívumnak tartják.”
(Részlet Tokaji Ferenc: A régi Kína fegyverei c. művéből.)
A legenda szerint a kínaiak Huang-ti-nek, a Sárga-császárnak tulajdonítják többek között a fokos , az íj, nyíl feltalálását, de ő
tanította meg az embereket szekeret és csónakot ácsolni is.
A fegyver elsősorban a közép-ázsiai lovasnépeknél került felhasználásra. Érdekes módon elterjedése nem egyöntetű, hanem
területi jellegű. Egyes népek ismerték és használták, mások számára viszont teljesen ismeretlen volt. Elsõsorban a fejlettebb
páncélzatok (pl. pikkely és sodronyvért, sisak) leküzdésére alkalmazták.
Pásztor készségek. A fegyver fejlődésére nem lehet egy sematikus folyamatot ráhúzni. Annyi azonban bizonyos, hogy jelenlegi
formája több fegyver együttes fejlődésének a terméke. Hasonló alakú és formájú fegyverek ismerhetőek fel sumér, egyiptomi,
afgán, indiai, kaukázusi, perzsa ábrázolásokon.
A honfoglalóknál a sem hiányzott fegyvertárából, valamint a kétélűre készült harci-csákány sem. Csákányvéggel kombinált fokos is
előfordult a temetőkben.
A fokosok rendszertani csoportosítása
A fokosok (mint általában a legtöbb magyar fegyver) rendszertani besorolását nagyon megnehezíti az a tény, hogy olyan
nagyszámú különféle változatot használtak és készítettek a történelem során, hogy szinte teljesen egybemosódnak a kategóriák.
Ma köznyelv megfogalmazásai szerint ugyanúgy a fokosok közé tartozik a valójában „fok” nélküli kanászbalta /a tájékozatlan
nyugati szakirodalom ezeket nevezi „Hungarian fokos” néven/, a harci csákányok különféle változatai és néhány balta és
bárdforma. A kb. 60 cm-1 m közötti nyélhosszúsággal rendelkező harci eszközök mérhetetlenül sokféle formában és alakzatban
léteznek. Nagy valószínűséggel állítható, hogy a legtöbb mai változatnak, már évezredekkel korábban meg lehetett találni majd
minden formáját. Ma a fokost (hasonlóan a szablyához) a magyar mellett a lengyelekhez köti a szaksajtó.
Köznyelvi csoportosítás:
Ütő- és zúzófegyverek /használati tárgyak-munkaeszközök/:Balták
-Szekercék
-Fejszék

-Csákányok
- harci csákányok
-Fokosok

-Bárdok
-Buzogányok

- egyszerű fokos
- baltafokos (pl. kanászbalta)

-Botok

- fokosbalta
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- csákányfokos

Vívás fokossal
A különböző hagyományőrző csapatoknál boldog-boldogtalan állítja magától, hogy fokosvívást oktat, míg az elmúlt években azt
tapasztaltam, hogy ezek az emberek csupán néhány alkalommal fogtak fokost (és egyéb fegyvert) a kezükbe, vagy egyáltalán nem
rendelkeztek egyetlen fokossal sem. Jellemző a tradicionális fegyveres alkalmazások kiforratlanságára, hogy a magyar szablyához
hasonlatosan Coloradótól – Ausztráliáig több tucat fegyverinstruktor hirdeti magáról azt, hogy a hagyományos magyar fokos-iskola
alapján vívást tud oktatni ezzel a fegyverrel.
Kutakodásaim közben aztán kiderült, hogy olyan „lelkes” úriemberekről van szó, akik az ecseri piacon járva beszereztek egy ilyen
fegyvert maguknak, majd odahaza már azt állították, hogy több hónapot töltöttek „Budapesten” hagyományos magyar fokosvívást
oktató iskolában. Az alkalmazott technikák csoportosításánál külön kell választani A fokos jellegét, típusát és alkalmazási területét.
Így megkülönböztetünk egyes gyalogos alkalmazást, páros fegyveres gyalogos alkalmazást, egyes gyalogos alkalmazást
kiegészítő fegyverrel, eszközzel, egyes gyalogos alkalmazást könnyű pajzzsal, egyes (egyedi) lovas alkalmazást, egyes lovas
alkalmazást könnyű pajzzsal, ideiglenes- és rögzített fokosfejes technikát.
A fokos a szablyához hasonlóan annyira egyedi jellegű fegyver, hogy kialakítása következtében az alaptechnikák nem minden
formára vonatkoznak. Minden fokost „újra kell tanulni”. A fegyver alkalmazhatóságának három legfontosabb mutatója a súly, a
forma. a nyélhossz. Bármelyik megváltoztatása alapvetően befolyásolja a későbbi alkalmazást.
A különbözőség ellenére mégis egységesített technikáról beszélhetünk, mivel az fennmaradt eszközök többségén jól látható, hogy
a magyar gondolkodásmód hagyományait követő egyedi szerkesztés és megmunkálás azonos technikai elképzelés irányába mutat.
A fokos az 1600-as évekig a vitézlő rendeknél egyedi készítésű, egyéni fegyver volt. A népi alkalmazásban ezt a jellegét a
továbbiakban is megtartotta. Mindez a fegyver egyfajta állandó értelmezését is jelenti.
Legkorábbi vívástechnikai emlékeink közvetlenül az 1800-as évek szegénylegényeihez, pásztoraihoz kötődnek. Ők dogozták
/örökítették át/ ki azoknak a balta- és fokos-technikáknak az alapjait, amelyek a későbbi maradványtechnikákban
/pásztoralkalmazások, fegyveres táncok/ fellelhetőek, kutathatóak voltak. Eredményeik a korábbi korok technikáihoz szorosan
kötődtek, de egyben át is értékelődtek. Az átértékelődés folyamatát elsősorban az általuk is egyre gyakrabban alkalmazott könnyű
tűzfegyverek kényszerítették ki.
A fokos-technika alkalmazását tekintve egyesíti a bot /fustély/, a bárd és a szablya technikai jegyeit, de legalább ugyanennyiben
különbözik is tőlük. A viszonylagosan könnyű fegyver lehetővé tette a teljes alsó- és oldalsó negyedekben való használatot.
Mozdulataiban követi a csukló flexibilitásából adódó előnyöket és mozgási szabadságot. Él és hegyvégződései (fokai, szegei,
tüskéi) alkalmasak voltak a harci taktika gyors megváltoztatására.
Kiváló megelőző fegyver. Erre a tulajdonságára építenek évezredeken keresztül. A fegyveralkalmazásának legfontosabb
momentuma a megfelelő pillanat megválasztása, valamint a fegyver csapási pillanata előtti folyamatos mozgatása. Jellemző
technikai eleme a gyors kitörés. A fokos nem védtelen más fegyverekkel szemben. A köpü és a nyél fémberkásaira,
megerősítéseire elsősorban a más fokosok elleni küzdelmek során szükséges támaszkodni.
Gyorsasága, forgatási prioritásai, megrendítő hatása miatt a legtöbb esetben elégséges más szálfegyver ellen. A régi emberek
szerint lassú ember kezében „felesleges” fegyver. Jelenlegi ismereteink alap bázisát a fokossal járt harci táncok ütésgyakorlatai és
a fokossal végzett népi virtuspróbák anyagai szolgáltatják. Technikájának megismeréséhez ajánlom, hogy a kezdő barantázó
először a bot, a szablya és a csatabárd alapjait sajátítsa el, mivel a sérülésveszély miatt szükség van az ott felhalmozódó rutinra.
Egyetlen embernek sem ajánlom, hogy megfelelő előképzés nélkül nekiálljon.
A fokos vívástechnikával a Baranta honlapon, az edzésvideó alcím alatt találkozhattok majd. A videóanyag a fokos, fokos-pajzs
alap - és iskolagyakorlatokat is ismertetni fogja 1-tol 15-ig.
A fokos készítése
Manapság rendes baltát sem lehet kapni. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a szerszámok fém- és faanyaga egyre gyengébb
minőséget képvisel. Nem a jövőnek készítik ezeket az eszközöket. A legtöbb esetben mindenféle szerszámfej és nyél rögzítése
katasztrofális. Nélkülözi a legelemibb szakmai ismereteket. Eltűnőben van a valódi kovács tudása és a pásztorember fához való
szakértelme. A „hajdan volt” emberek, ha már nekiszánták magukat, akkor kiemelkedő minőségű eszközöket készítettek. Számukra
az eszközkészítés minden pillanata a szakételemről, munkaszeretetről és a természet tökéletes ismeretéről szólt.
A nyél és a faanyag előkészítése
A pásztor, nyári legeltetés közben, kiszemeli a faragásra alkalmas fákat. Ősszel, lombhullás után, levagdossa az alkalmas ágakat,
elhasogatja s elrakja száraz helyre, föl a padlásra, vagy a házban a mester-gerenda fölé. A fa csak akkor lesz tökéletesen száraz,
ha legalább egy-két évig így pihen a mestergerenda fölött.
Legszívesebben faragnak kecskerágító fából, amin a «papsajt» terem. Ez a legszebb színű, finom faragású, szívós, sárga, sima,
szinte fényes, kemény fa, amely nem hasad. Egyéb fa csak úgy szép, ha «belakozzák»; a kecskerágítónak azonban, ha ügyesen
tisztogatták le, csak egy csöpp lenmagolaj kell s még szebben kisárgul. Ha csak vízzel mossák is le, «megmutatja maga-magát a
szép sima színében». A pásztorság igen nagy sajnálattal látja, hogy legkedvesebb fájából egyre kevesebb marad; az erdőkkel a
kecskerágító is pusztul. Régente sok olyan vastag kecskerágító is került, mint az ember combja. Ma csak elvétve találkozik ilyen,
mert harminc-negyven esztendő is belételik, mire úgy megvastagszik. A kecskerágító csak a tiszta földet, a laphelyet szereti;
kövesben nem díszlik. Egyik keszthelyi bognár-mester beszéli, hogy régente a kecskerágító a szőlővenyigékből rakott gyepük
mellett díszlett legszívesebben. Így énekli Petőfi is:
Piroslik a kecskerágó
Szőlő árka mellett
Az árokban tehéncsordás
Kutyája megellett.
Manapság már csak olyan kecskerágító akad, amelyikből gyujtótartót, tükröst, késnyelet, viráglétrát s ilyen kisebb holmit
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faraghatnak. Az iharfa, juharfa, jávorfa is igen jó az aprólékos pásztormunkákhoz. Zalában, Somogyban ebből sincs sok, mert az
erdész nem ülteti. Csak ott van, ahol magától kél. A gödrök oldalán díszlik. Nem tömött, fehér színű fa, amely nem habos és így a fa
szövete nem zavarja a faragott rajzot. Botnak legjobb a somfa, mert legszívósabb természetű, legkeményebb fa. Somogyban alig
akad elvétve egy-egy úrikertben, vagy a szőlők gyepüjében. Badacsony tetején volt valamikor sok. Ha arrafelé járt a pásztor, mindig
metszett botnak való ágakat, s otthon megajándékozta vele a pajtását, aki lelkére is kötötte, amikor elment: – Hozz ám somfát
Badacsonyból! Botot készítenek még galagonyatüske-fából, vadalma-, szilva- és szelencefából. A botot azért kell ezekből a
fákból készíteni, mert a botra kampó, fokosfej illik, s a görbületet, megfelelő hajlatot más fa nem igen ad ki. A szilfa könnyen hasad.
Szálkás. Az nem sima fa. Azért nem szereti a pásztor. Ha fúrja, akkor is csak elhasad. Kőrisfából leginkább jó pipaszárakat
készítenek. Sárga színt játszik. Nyirkos talajon még van elég. Ez a fa egészen habos, ezért faragásra nem szeretik. A gyertyánfa
ha száraz, akkor igen kemény, ha pedig nyers, akkor meghasad. Kis munkához nem való, csak kapanyélnek, fejszenyélnek,
mesterember szerszámjának. Ostornyél készül még disznótüsfából, amelynek fekete bogyója van, olyanforma, mint a kökény. A
fa héjjua barna, de belseje szép sárga, mint a viasz. A régiek szerint cserfa, tölgyfa, bükkfa csúnya fa. Az nem való másra, csak
tűzre; bükkfából kanalat, lisztmerő-lapátot azonban készíthetnek. Sajnos ma ott tartunk ,hogy ebből a csúnya fából vagyunk
kénytelenek a legtöbb gyakorló eszközt készíteni. Ma nagy tömegben ma már csak ez kapható.
A faragószerszám
A régieknél ott volta szerszám a pásztortarisznyában; az apró szerszám, mert ami nagyobb, az odahaza áll; a nagyolást otthon
végzi el a pásztor. Leghasználatosabb pásztor-szerszám a kés, pásztori nyelven: a bizsók. A pásztor rendesen eltörött borotváját
értékesíti a bizsók-készítésnél. A hentesboltban is ügyeli, mikor kopik ki a kés, amelynek pengéjéből ő még pompás bizsókokat
készíthet.
A bizsók
A bizsók pengéje erősen áll a nyélben, amelybe eredeti ólomöntéssel erősítik meg. A pengét tehát nem lehet behajtani, így
azonban kibökné a tarisznyát, a zsebet; kukoricacsutát húznak rá. A rendes pásztor azonban elmés tokot, tasakot farag, amely a
pengének nemcsak a hegyét, hanem egész hosszában az élét és a hátát is védi. Ha csak élvédőt faragnak, akkor ezt egy
fagyűrűvel erősítik a pengére.
A pásztornak egész gyűjteménye van bizsókokból; hat-nyolc darab is van a tarisznyában; faragóember azt tartja, hogy ha egy
bizsók van, akkor nincs egy se, mert hamar elveszti az ember, de meg ott is felejti, amikor a nyáj mellől gyorsan fel kell ugrani.
A faragás maga is többféle kést kíván; goromba nagyobb fához nagy bizsók kell, finom munkához igen keskeny, könnyű kés; kis
likhoz nem fér oda széles pengével, – ha meg kupásan kell a fát kivágni, ahhoz réceorrú kés kell. A bolti kés nem jó, mert nem viszi
tisztán a fát, feltöri az ember kezét. Ezért a bizsók nyelét is maga faragja a pásztor, hogy gömbölyű legyen, jól kézbeálljon.
A kusztora
A pásztor, a faragó kés, a bizsók mellé zsebkést, kusztorát, is készít magának. A szalonnázó, evőkésnek ez a becsületes neve. A
bolti kés az bicska, bicsak. A kusztora nyelét fából vagy szaruból faragja ki. Híresek az Öri kések, amelyek Felsőőr nevű községből
származnak, ahol iparszerűleg készítik. A pásztorok sikerrel utánozzák ezeket, a késeket is. A szarvasmarha szarvának a csúcsát,
a kos- és bivalyszarvat elviszik az esztergályoshoz, aki a hengerded nyelet számos gyűrűmélyedéssel ékesíti föl. A pásztor azután
otthon ezt a nyelet hosszában bevágja, hogy a «pilingának» ágya legyen. Leginkább azonban fanyelet faragnak.
A kusztora fejére rézgyűrűt tesznek. A vaskereskedésben táblaszám van a réz. A pásztor ebből olyan széles szilatot metszet le,
amilyen szélesnek a kusztora gyűrűjét szánta. Otthon pedig bádognyírő ollóval olyan darabokra metszi el, amekkora egy-egy
karikára kell. A rezet vaspálcára ráveri, azon összehajtja, olyan szélesre, amilyen a nyél feje; reszelővel karikákat reszel rá, s az
ezek között levő tért hosszú lapra, három szegletre, kockára reszeli, s ilyen alakú lapokkal díszíti föl a gyűrűt. A gyürű felső szélét
behajtja, mint a ruhaszegést, hogy pereme legyen. Ez tartja a kést, hogy le ne szegődjék, hátra ne bicsakoljék. Ezután a gyűrűt
ráhúzza a kés fejére, mindakettőt keresztül fúrja s a pengét egy szeggel beleerősíti.
Ezután következik a nyél díszítése. Az őri késnyél gyűrűibe spanyolviaszkot öntenek. A fanyelű késeket kimetélik és
spanyolviaszszal kiöntik. A nyélen más díszt nem alkalmaznak, mert «bántaná a kezet ».
Az ilyen kusztora igen alkalmas szerszám, mert mindenki a saját kezéhez szabja. Jó, gusztusos fogása van. Olyan erős a pilingája,
hogy nemcsak evésre, faragásra, hanem szükség esetén – teszem bucsúban – önvédelemre is használják… A keszthelyi kanász
szobája valóságos késes műhely. Készül ott őri kés, kisebb és nagyobb kusztora, egyszerű és dúsan díszített nyéllel, amelynek alja
vagy gömbölyű, vagy csizmaalakú. Látunk ott kusztoranyelet őz és szarvas agancsból is. A keszthelyi kanász még olyan kést is tud
csinálni, mint a bolti bicsak. Más ember eldobja a kését, ha eltörik. A pásztor kiszedi a rugóját. s ahoz azután az elkopott
henteskésből köszörül pengét, a szarvasagancsból nyelet farag, ennek lapjainak belsejét beborítja rézlemezzel, s azután szépen
összeszegezi az egész készséget
A bot kikészítése
Olyan is van, hogy aznap ki sem tudja venni. Pozsgai József mondja, mikor legénykorában nekiiramodott botot szedni, a dolmánya
lerongyolódott. Az anyja egy hétig is ragmálta érte. A somfának sok ága, töve van, az ágat gyökerestől ki kell venni, mert abból lesz
a kampó. A botot megpirítják. Langyos tüzön forgatják s mikor a bot héjja repedezni kezd, földhöz csapkodják s a héj lehullik. Azért
nem szabad késsel faragni, mert megsértenék a bot maga színit. Ezután következik a kampó kifaragása. Nagyon kell arra is
vigyázni, hogy a kampó szép formás legyen, hogy ne legyen se rövid, se hosszú. A kampót faragás közben befaggyúzzák, mert a
nap és a szél meghasítaná. Amikor a bot kész, az egészet újra faggyúzzák, így azután a szobában, meleg helyt, szép pirosra kiérik.
A juhászkampó végébe szeg nem kell, mert ha a birkához találnának vele pöccénteni, megsértenék. Somfa nem terem mindenütt.
Messze vidéken sem található. Ahol van is, ott kocsiszám szedik össze a botkereskedők. Ezért ha a somfaszegény vidék pásztora
olyan vidékre rándul, ahol somfa terem, pajtásai meghagyják neki, hogy hozzon ám somfát! Ha a pásztornak kedves komája vagy
barátja volt olyan helyt, az azzal kedveskedik, hogy néhány somfaágat küldött neki. Nem csoda tehát, hogy ha a kampós bot, a
fokoshoz való bot igen megbecsült jószág.
Ahol a pásztor nem juthat somfához, ott valami más fa ágára a kampót vasból készíttetik a kovácsnál, azért, mert más fáról, pl. a
gyertyánról a kampó könnyen leugrik. A fokos fejét, a kampót rézből is öntik, de az csak olyan divat. Ezt a pásztor nem szereti, mert
megfogja a markát.
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Az illesztés
Mindennek a rákfenéje. Lehet kiváló a bot, a fokos feje, ha a legfontosabb mozzanatot az illesztést elrontják. Lötyögő fegyver a
harcos és a pásztorember szégyene. A fokos rögzítését, fa és fémékekkel , előtét vassal, dugasszal, faszeggel és fazárral oldották
meg. (Abban az időben amikor viselése tiltott volt, az emberek a ruhájukban, a tarisznyájukban tartották a fejet, amit használat előtt
a helyére illesztettek. Ez történhetett ellenhúzással, vagy ékalapú fazárral.) Ha az illesztés nem megfelelő, akkor idő multával
kiszárad, lötyög, esetlegesen a használat miatti rezonancia következtében „meggöbed”. A nyél rugalmas a fej szilárd, az illesztés
kikezdhetetlen és karbantartott. Ez a jó fokos tulajdonsága.
A fokos fejének készítője a kovács
A jó fokosfejhez valódi kovácsra volt szükség. Színesfém sem harcra sem pedig munkára nem való. A jó acél elengedhetetlen
velejárója egy jó fokosnak. Jó acél pedig csak a mesterséghez értő szakembernél lehetett hozzájutni. A kovácsmesterség korán
vált önálló ipari tevékenységgé. Már honfoglaló őseink idejében is köztiszteletben álló foglalkozás volt. Nyáron a gyepvasércet
bányászták, tisztították és dúsításra előkészítették, s csak ősszel és télen dolgoztak kovácsolással. A gyepvasércet dúsítás előtt
hetekig mosni kellett, egy-két hónapig szárították, nyílt tűzön pörkölték a kis kemencékben, kézi fújtatással nyerték ki belőle a
bucavasat sokszor negyven óráig is tartó munkával. Ezt még újabb izzítással, erős kovácsolással tisztították, s csak ezután
kezdhették meg a vasszerszámok, fegyverek készítését (Bartha 1958).
A 12—15. században sokrétűvé vált a mesterség, ebből a korból páncél-, sarkantyú-, kard-, üst-, lemezkovácsokat ismerünk,
valamint kés-, kasza-, balta- (fokos) és szegkovácsokat. Céhekbe tömörülve dolgoztak. Figyelmen kívül hagyva az erdélyi szász
városok 1376. évi közös kiváltságlevelét, a legrégibb kovács céhszabályzatot 1467-ből Kolozsvárról ismerjük. Ezt követően a
legkülönbözőbb időpontokban alakultak az országban kovácscéhek. A mesterek létszáma még a nagy városokban sem volt sok —
szemben más foglalkozásokkal —, ezért a legtöbb helyen vegyes céhbe tartoztak a lakatosokkal, rézművesekkel, vagy több
várossal céhszövetségben dolgoztak (Szádeczky 1913).
Az uradalmakban, falvakban dolgozó kovácsok műhelye, kézzel végzett munkája nem sokat változott az idők folyamán. Műveikről a
korabeli limitációk tanúskodnak. Győrött 1647-ből ismerjük az első árszabást, amelyben kovácsok is szerepelnek, majd később
1726-ból, 1818-ból maradtak fenn ilyen emlékek. Hasonlókat mutat az ároktövi kovácsok árjegyzéke is (Bodgál 1967: 216). Ajtó-,
ablakpántokat, vasalásokat, sarokvasakat, pipákat, reteszvasakat, ablakrácsokat, ajtó- és ládazárakat, láncokat, szegeket,
tűzcsiholó acélt, nyársakat készítettek, háromlábakat az üstök alá, zablákat, béklyókat, kapákat, ekevasakat, csoroszlyákat,
ásóvasalásokat, fejszéket, bárdokat, vonókéseket, s emellett fő munkájuk volt a szekerek vasalása és a lovak patkolása (Szabó Gy.
1954).
A földesúrnak dolgoztak uradalmi műhelyekben, de külön kovácsaik voltak a jobbágyoknak, műhelyeiket a faluközösség tartotta
fenn. A kovácsműhelyek helyét a 18—19. században megyei és községi utasítások szabályozták: a lakóházaktól és a gazdasági
tárolóépületektől távol kellett lenniük, mert tűzveszélyesek voltak. Ezért kiszorultak a falu szélére. Kellett a szabad tér a
szekereknek és a lovak patkolásához is.
A paraszti közösség egyik legnélkülözhetetlenebb iparosa a kovács. Szavazással választották meg a kovácsot: a neveket papírra
írták és kalapból kihúzták. Más helyeken viszont a legelőnyösebb ajánlattevőt vagy a legjobb hírűt választották meg. A község adta
a műhelyt és lakást kerttel, 3 ezer négyszögöl határbeli földdel, a mester viszont saját szerszámaival dolgozott. A gazdák
költöztették a faluba családjával együtt, és január elsején állt munkába. A kovács ügyeit a gazdák közül választott kovácsbíró
intézte, neki ezért ingyen végzett minden munkát. A közbirtokosság tagjait is előnyben részesítette, kora reggel és az esti órákban
soron kívül szolgálta ki őket. Általában pénzért dolgozott, csak az ekevasak, csoroszlyák élesítéséért kapott a tagoktól évenként
egy véka búzát (25 kg), a közbirtokosságon kívüliek 30 kg-ot adtak. Hitelbe dolgozott, kontóskönyvben írta fel a végzett munkát és
az árát. A gazdák évente egyszer számoltak el a kováccsal pénzben — vagy búzában, ősszel, cséplés után. A szegényebbek
ledolgozták tartozásukat: felszántották, művelték a földjét, fuvaroztak neki.
A kovácsműhely különálló, szabadkéményes épület volt. Napjainkig megőrizte a régiek emlékét többek kőzött a verpeléti műemlék
kovácsműhely (Bodgál 1965a), vagy a szilsárkányi a szentendrei múzeumfaluban (Boros 1974). Századunkban nem sokat
változtak a műhelyek sem külsejükben, sem felszerelésükben. Termelőszövetkezetek, állami gazdaságok kezelésében még sok
helyütt ma is jól tanulmányozhatók. Előterükben fedett patkolószín található, tárapilléreihez, hevederekhez kapcsolódó
vaskarikákhoz kötik a lovakat. Az ökrök patkolásához a homlokzatra illeszkedő kettős kalodát használták. A bejárattal szemben áll a
kohó. Közepén két félkör alakú tűzicipó, bal oldalán a hűtővályú vízzel, benne a kukoricacsuhé pemet. Másik oldalán a tüzelőszén,
kőszén, koksz, faszén, sokszor keverve is, benne a rakólapát, és a tűzinyárs, amivel a salakot tolják félre. A gázokat a füstsátor
gyűjti össze és kivezeti a kürtőn a kéménybe. A falon a különféle méretű és szájkiképzésű tűzifogók és a fogószorító klógnik lógnak.
A kohóhoz csatlakozik a vontatórúddal, kézzel vagy lábbal hajtott, körte alakú fújtató, mögéje dobálva a vásott vasdarabok, amelyek
hevítéssel újra nyersanyagokká válnak. Előtte áll a lécből készült szerszámráma, benne a különböző kalapácsok, formázók, steklik.
Az ajtó bal oldalán lévő fal előtt áll a kézzel hajtható fúrógép (ma már árammal működik), az udvarra nyíló ablak előtt a keményfa
lapú satupad, rajta a kovácssatu és a kézisatu vagy sikattyú. Mellette, falra erősített deszkán a különféle menetmetszők, fúróhajtók,
kétnyelű kések, reszelők, ágasfúrók, kerékagyfúrók, mértékes vonalzók, könyöklukütők, ollók, olajok, zsírok, szögek. A satupad
végén, a kohóval szemközt áll a szarvasüllő a földbe ásott fatőkén. Kétszarvú, az egyik kerek, a másik négyélű. Az üllőháton két
lyuk van a behelyezett vas alakítására. A tőkén tartják a kézikalapácsot, nekitámasztva pedig az egyik ráverőt. Az üllőtőkén vannak
még fúrók, csavarok és a spicc-stekli. Az egyik legfontosabb eszköz a kalapács, vasverőnek hívták régen. Legsúlyosabb a pöröly,
5-10 kilós, 50-100 centiméteres a nyele, öregverőnek is nevezik. Kisebb a félkézverő, 3-4 kilós. A kovácskalapács feje és talpa
acélozott. Használnak még keresztkalapácsot, padkalapácsot, fejezőkalapácsot, árkolókalapácsot, karikahajtót, üttető- és
patkolókalapácsot. Ezek faállványon lógnak szép sorjában. A hátsó falnál találhatók a lópatkolós eszközei: patkolóasztal,
patkolóbak. Az asztalon patkolószerszámok: körömkés, körömvas, körömszedő olló, szögcsípő fogó, szögvájó, körömráspolyok,
körömreszelők, patkoló csípőfogók, kalapácsok. A hátsó falon polcos szekrényben szögek, csavarok, srófok, patkósarkok,
kenderkócok. Itt tartják még a Tógyógyításhoz szükséges ásítóvasat, farkasfog vésőt, érvágót. A kohó fölött rúdon lógnak a
különböző méretű patkók, láncok, zabolák, szekérvasalások.
Az ilyen jól felszerelt műhelyben jól megy a munka, ami évszázadok folyamán napjainkig igen változatos volt. Jellemző fényt vet rá
egy ároktövi kovács kontós könyve 1911—1920 között. Egy év alatt egy nagyobb gazdának a következő munkákat végezte el:
vasvilla hegyezése, új szigony, nagy hidas övedző közepe kifúrással és megpántolása, vízfogó vas forrasztása, új sróf muterral,
plattal, kútdézsához sasos karika, új veder vasalása, ásórugó kiveréssel, hidas láncszem forrasztása, egy pernádszeg kútgémbe, új
sróf kútostorba, harapófogó-renoválás, kútdézsára abroncs, kúthorgas kinádolva, szöggel együtt, ópatkóverés, újpatkóverés, hátsó
saroglyaláncba két horog, csatlósforrasztás, csizmavasalás, lőcsvasalás, jászolkarika sassal, vetőgépsrófok, rúdvégvasalás,
förhéchorog, főrhécre új pánt, patkósarok-élezés, vályújavítás szögekkel, ráfhúzás, kalapács- és üllőigazítás, vendéggúzs
csinálása, hevedernyak hajtása, új sróf szán talpára, tengelyvégszög csinálása, hámfavasalás, tengelyigazítás, nyújtó végín új sróf
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csinálása (Bodgál 1967: 202). Ezenkívül készít még a kovács boronába hanttörő fogakat, hozzájuk pántokat, ekekapákat,
fahengervasalást, kaszaüllőket, kaszakalapácsokat, széna- és szalmavágókat, csizmavágókat, csizmapatkót, fejszét, baltát, fokost
élesít, a kaszákat nyélhez illeszti kaszakarikákkal és vasékkel, elvásott kapákból szárvágót csinál, kaszából nádvágót,
káposztavágó kést. Benne van szinte egy paraszti üzem minden vasipari szükséglete.
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Kanászbalta, kondásbalta
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-21.html
A fejét a kovácsok vasból készítették, nyelét maga a pásztor, ill. használója faragta. A dunántúli kanászbalta felső széle ívszerűen
hajlott csonka piramis alakú fokkal. A nyél lyuka kerek, hengeres nyele gyakran karcolással, → spanyolozással díszített. A felvidéki
kanászbalta lapja egyenlőtlen szárú háromszöghöz hasonló, felső sarka élesen kiáll, erősen hátraugró foka lapított hasáb alakú.
Nyele lapos, gyakran → rézverettel díszített. Az Alföldön változatos volt a kanászbalta formája, nyelét → berakással is díszítették. A
kanászbalta az egykori pásztoréletnek nélkülözhetetlen eszköze volt. Ha az állat lába a fa gyökerei közé szorult, ezzel
szabadították ki. Vele vágták ki a botnak való ágat, aprították a tűzrevalót, védekeztek vele a megvadult kan, a vaddisznó, a farkas
ellen stb. Régen a pásztorok, az erdőt járó emberek felszereléséből nem hiányzott. A múlt században már inkább csak a kanászok
használták, s ez lett foglalkozásuk címere is, mint a juhászoknak a kampó. A kondások a kanászbaltát bal vállukon viselték, s
köztük akárhány akadt, aki 25–30 lépésről úgy fültövön sújtotta vele a disznót, hogy az menten összerogyott. A kanászbalta a
kanászok mulatozásainál, a kanásztáncnál – nem ritkán a verekedésnél – is szerepet kapott. A hagyomány szerint a híres dunántúli
betyárok és kanászok olyan baltákat is csináltattak, amelyeknek oldalába ezüst forint nagyságú tükör volt beleillesztve, s – a balta
nyelét a gyepbe tűzve – ez előtt borotválkoztak. Bár hordását a hatóságok gyakran tiltották, ennek nem volt eredménye. Az idősebb
kondások még néhány évtizeddel ezelőtt is magukkal hordták őrzés közben. A kanászbalta változatos formáit a szomszédos
népeknél is megtaláljuk más-más elnevezéssel. Egyik-másik idegen elnevezés nálunk is meghonosodott. A D-Dunántúlon délszláv
hatásra a balloska, É-Mo.-on szlovák hatásra itt-ott a valaska elnevezést használják. – Irod. Herman Ottó: Ősfoglalkozások:
Halászat és pásztorélet (Bp., 1898); Bátky Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére (Bp., 1906); Malonyay Dezső: A
magyar nép művészete (III., Bp., 1911); Tálasi István: A bakonyi pásztorkodás (Ethn., 1939); Polonec, O.: Valašky, fokoše, čakany
(Turč. Sv. Martin, 1963).
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Barkács
Az első próbálkozás
Az egyik (Lidl) bevásárlóközpontban sétálva megakadt a szemem egy baltán. Kézbe véve mélyen a
szemem mögött elindult valami ötletkezdemény, és rövid latolgatás után betettem a kosárba.
Az inspirációt az adta, hogy a
balta feje meglepően keskeny,
ugyanakkor a köpüjénél és az
élénél elég széles. Otthon egy
vékony sarokköszörűvel (flex)
úgy tíz perc alatt kettévágtam.
A két, még mindig termetes fél
egyikét szintén köszörűvel
vettem kezelésbe. A köpünél
leszedtem az anyagból, és az
él részéből is vágtam néhány
centimétert. Ezután mindenhol
jócskán
vékonyítgattam,
karcsúsítottam, és meg is
formáztam egy kicsit. Itt-ott a
szalagcsiszolót is bevetettem.
Fotók ebben a fázisban nem
készültek, de az alábbi képek
alapján könnyen elképzelhető.
Nyélnek kőrist választottam, egy régóta száradó pallóból fűrészeltem és gyalultam az alapot, amit befaragtam,
és fém ékkel rögzítettem. A nyelet és az éket az összeszerelés előtt, alapos érdesítést követően
kétkomponensű ragasztóval is bekentem – nem mintha szükség lenne rá, de ártani nem árthat. A nyelet végső
formára faragtam, csiszoltam, majd hirtelen jött ötlettől vezérelve feltüzesített szegekkel a székely-magyar
rovásírást alkalmazva beleírtam a nevemet. A szerszám nyelét három réteg selyemfényű csónaklakkal tettem
vízállóvá, a fej Dienes Gábor ( feljebb olvasható) fokosos cikke alapján RO-55 rozsdamaró bevonatot kapott.
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Végül készítettem egy hozzáillő bőr fejvédőt. A mintát papírból ollózgattam méretre, majd ez alapján a bőr
anyagot egy régi, vastag aktatáskából szabtam ki, és egyszerű méhviasszal áthúzott spárgával varrtam meg. A
fejet a varrás mögé lehet beforgatni, az elmozdulást a tok kialakítása plusz egy patent akadályozza meg.
Remélem, hogy télen, hidegben is kellemes fogás esik majd rajta.
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A végeredmény:

Ha áramot, szerszámkopást, stb... szóval mindent összeszámolok, akkor cirka kétezer forintból kaptam egy
olyan eszközt, ami a gyakori túrázásaimon a reményeim szerint hasznos társam lesz. Lehet azon elmélkedni,
hogy ez az izé most fokosra, kanászbaltára, fokosbaltára vagy mire is hajaz, és persze nem is túl autentikus, de
nem is ez volt vele a célom. Őszintén szólva az is megfordult a fejemben, hogy igazán akarok-e túrákon egy
arasznyi hegy miatt aggódni a véknyam körül. :-D
Ez így marad. Lehet, hogy lesz még társa, de a magam részéről most örülök ennek is.
Végül néhány kép az internetről, a formavilágot tekintve valami ilyesmit szerettem volna készíteni. Valami
karcsút, nyújtottat, nem hegyeset, hanem hasonlót:
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Felvidéki kanászbalták
A fej másik felének a sorsa még nem dőlt el, de valami majd készül abból is. Kempingbalta, fokosbalta,
tomahawk, ki tudja...
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A második felvonás
Az alábbi szerszám a Lidl-balta másik feléből készült, a hosszú nyelű testvéréhez képest jóval kevesebb
változtatást eszközöltem rajta. A megcélzott szerszám a külseje szerint leginkább egy indián tomahawk,
modern munkafokos funkcionalitásával volt. Az élrészénél levágtam egy kb. 2 cm-es darabot, majd köszörűvel
lassan, az anyag hőmérsékletére ügyelve megéleztem. Mivel egy amolyan ütöm-vágom szerszámot képzeltem
el, így nem gyengítettem meg sehol, tehát a köpünél is maradt az eredeti anyagvastagság.
A kész fejet alkohollal zsírtalanítottam, majd 48 órára kólába (!) merítettem, ettől sötétszürke, rozsdaálló
bevonatot kapott. Erről a módszerről egy barátomtól hallottam, és őszintén szólva voltak is kétségeim, de
határozottan állíthatom, hogy a dolog működik!

A fa részt egy vásárolt gyertyán baltanyélből faragtam. A fej rögzítését a hosszú nyelű elődjéhez hasonló
módon végeztem, vagyis fém éket vertem az előzőleg befűrészelt nyélbe. A tesztelés során feltűnt, hogy nem
igazán esik rajta biztos fogás (megjegyzem gyaníthatóan más hasonló szerszámokkal is ez a helyzet), ezért
némi töprengés után úgy döntöttem, hogy a megfelelő szakaszra bőrszíjat tekerek. A szíjazott szakasz elején
és végén késsel megfaragtam a fát, hogy a bőr még véletlenül se mozdulhasson el a helyéről. A szíj végét a
nyél végébe fúrt lyukba préselve rögzítettem egy kapupántcsavar segítségével.

Tomahawknak nagy, baltának kicsi, a masszív foka alkalmassá teszi ütésre-kalapálásra, a rönköt hasítja, és a
próbák szerint (íj)faragásra is használható. Végül is elmondhatom, hogy ezzel a cuccal is hasonló a helyzet,
mint a korábbi barkácsolmányommal - nem éppen autentikus, de pont arra jó, amire szántam.
Kovácsolás nélkül ennyi telt tőlem, a szándékom szerint a jövőben azzal is megpróbálkozok – remélem nem kell
a nyugdíjas éveimig várnom rá!
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Fusizoli kalapácsfokosa
http://www.szip.hu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=578&start=536

Az interneten folyamatosan jelennek meg újabb és újabb anyagok, itt egy újabb példa fusizoli nicknéven
közismert barkácstársunktól. Az alábbi képen az általa kalapácsfejből készített fegyver látható.
Köszönet hogy felhasználhattam!

2010 Jan. 27
„A kovácsolós bulin csináltam Majestic-el karöltve egy kalapácsfejből. Sajna lyuktágítónk nem volt és a legyártott sem volt elég
nagy. Két hibája van egyik a kis lyuk a másik a penge szöge de elsőre szerintem jó lett. Keresztbe ékeltem akác-acél így elég jól
tart. Nyél 60cm som, pácolva és len olajozva. Székely rovás és a nevem van a két oldalán.”

Csuda cuccokat látni még több készítőtől, félprofi és profi kovácsoktól, hagyományos technológiával és
kivitelben készült fokosfélékről, de most nem ezek bemutatása volt a célom. Talán majd legközelebb, ha
folytatom az írást...
Minden jót!
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