
A fokos 

 

Gyerekkorom egy része Székesfehérvár – Alsóvárosban, az Eötvös utcában telt el. 

Az akkor még foghíjas beépítésű utca egyik szerény házában élt az I. világháborút is 

megjárt Kiss István. Az idős, alacsony termetű, hajlott hátú, csendes ember 

járásának bizonytalanságát fokosra támaszkodva, azzal botozva ellensúlyozta. 

Abban az időben volt erre példa mások esetében is, bár nem túl gyakran. 

 

Kiss István használattól fényes fokosát a közeli MÁV Járműjavító Üzem egyik 

munkása, lakatosa esztergálta vasból. Gazdája pedig előbb mint éjjeliőr esetleges 

védelemre, később már csak egyre fáradó járásához használta. Az eszköz nekünk, 

utcabeli gyerekeknek nagyon tetszett, a fantáziánkat is megmozgatta. Szüleim 1965 

táján tíz liter borért meg is vették számomra. Azután egy darabig szünidei játékaink 

elengedhetetlen tartozékává vált. 

 

A csákánnyal és baltával rokonságban álló fokos a századok folyamán sokféle 

alakban, formában megjelent, összhangban azzal, ahogy szerepe, funkciója 

változott. Idővel mások lettek használói, forgatói is, anyaga azonban jobbára vas és 

réz maradt. Rézből öntötték, vasból kovácsolták, illetve a legutóbbi időkben 

esztergálták. 

 

A fokost mind a szakirodalom, mind a köztudat jellegzetesen magyar eszköznek 

tartja. Régebbi szerzők arról szóltak, hogy ezt a részben baltára, részben kalapácsra 

emlékeztető fegyvert csak Magyarországon használták, emberek és vadak ellen 

egyaránt. Mára azonban bebizonyosodott, hogy elterjedtsége túlnyúlt hazánk 

területén. 

 

A fokos legáltalánosabb megjelenési formájában baltára emlékeztet, bár rendszerint 

annál könnyebb. Élénél, azaz lapjánál legtöbbször ívelt, de lehet egyenes, szögletes 

is. Sőt, az él alsó és felső sarka gombban, gömbben is végződhet, hogy viselőjének 

kezét ne sértse. Ugyanezen okból, vagy a díszfunkció miatt sokszor tompa, nem 

éles. (Ismerünk olyan felvidéki fokosokat is, ahol a lapos oldal teljesen eltér a 

hagyományostól, S alakúra kovácsolt és keskeny éllel vagy gombszerűen fejeződik 

be.) A fokos foka lehet tompa, mint a baltáé, aztán hegyes, máskor kerek vagy 
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négyzetes gombban záruló. Gondosan kiválasztott fából készített nyele lapos vagy 

hengeres, lehet rézverettel, ólmozással vagy faragással díszített, de mindig úgy, 

hogy a használatot ne zavarja. 

 

A török időkben a fokos fontos harci eszköz volt. A hajdúk, végvári vitézek 

használták küzdelmeikben. Ebbéli funkcióját a 18. század elejéig őrizte. A kurucok 

jellegzetes fegyveréül szolgált. Egyik ismert képén Thököly Imre is kecses 

díszfokost tart jobb kezében. A Rákóczi-szabadságharc fokosaiból pedig a Magyar 

Nemzeti Múzeum őriz példányokat. 

 

A 19. századtól a betyárokhoz kötődik. Tetteikkel kapcsolatban, mind a hivatalos 

iratokban, mind a népi emlékezetben szó esik erről az élet kioltására is alkalmas 

eszközről. A pásztorművészet számos ábrázolásán (tükrösökön, borotvatartókon, 

mángorlókon, mosósulykokon) a betyár attribútuma, elengedhetetlen eszköze a 

fokos. Sobri Jóska alvezéréről, Milfait Ferencről halála, azaz fölakasztása előtt, 1836. 

december 24-én rajz készült. A bakonyi pásztoröltözet cifra változatát viselő betyár 

jobbjában puskát, baljában fokost szorongat. Fejér megye néphagyománya pedig azt 

őrzi, hogy Rózsa Sándor betyárjaival az 1848-49-es szabadságharcban úgy küzdött 

a császáriak ellen, hogy fokost és karikás ostort is használt. A betyárvilág 

megszűntéig a fokos a nehéz életű, illetve az úton járó, utazó emberek fegyvere 

maradt. 

 

A 20. század közepéig a pásztorok is kedvelték, különösen a fiatalabbak, valamint a 

falusi legények. Pásztorbotot, sétabotot helyettesítve vitték magukkal ünnepi 

alkalmakra, vásárokra, vendégségbe, látogatóba. Az ország nem egy vidékén 

feldíszítve a lakodalom vőfélyeinek címere lett. Így Nógrád megyében – a falusi 

legények körében egyébként is kedvelt – rézfokosokat felszalagozták, felvirágozták, 

s így szolgáltak azok lakodalomban a vőfély díszes eszközéül. A baltához képest 

nyújtottabb, élének sarkain kerek, fokánál négyzetes gombban végződő fokosfejet 

még díszítették is: a fémbe feliratot, évszámot, esetleg állatalakot véstek. A nyelét 

ón, vagy rézverettel, ólomöntéssel cifrázták. 

A Székesfehérvár környéki falvakban az 1960-as évekig a lakodalmi vőfénybotok 

végén kis méretű rézfokos sárgállott. Ezzel a nádpálcából, fehér zsebkendőből, 

színes szalagokból álló ünnepi tárgyat még díszesebbé, rangosabbá tették. 
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A fokos az ünnepek mellett a hétköznapokban is szerepet kapott. Nemcsak a 

pásztoroknál, hanem a községben, szőlőhegyen, mezőn, állattartó épületeket őriző, 

felügyeletet ellátó férfiak körében. Az éjjeliőr, a bakter, a csősz, a hegyőr, a 

szőlőpásztor, a mezőőr és társaik elijesztésül, védekezésül és tisztségük jelzésére 

hordták maguknál. A lopakodó tolvajokkal, a verekedő, erőszakoskodó személyekkel 

szemben szükség is volt rá. Előfordult az is, hogy a dolog a viszályára fordult. A 

Székesfehérvár és Vidéke c. újság 1898. július 12-i száma tudósított egy abai 

esetről. Az egyik helybéli földműves, A. Mihály szemrehányást tett a mezei 

csősznek, hogy nem látja el tisztességesen feladatát, sőt a szántóföldjéről 

búzakepéit ellopta. A csősz mindezen annyira feldühödött, hogy haragjában 

nekiesett a gazdának, s fokosával a fülét levágta. A csősz ellen eljárást indítottak.  

 

A fokosok formai gazdagságát néhány Fejér megyén kívüli példával illusztráljuk. A 

zömében reformátusok lakta Nagykunságban az ólomöntéssel nehezített fanyélre 

acélfokost húztak, azt térfásan kálvinista keresztnek nevezték. A legények körében 

azonban a vágóél nélküli, öntött rézfokosok számítottak legnépszerűbbnek. Közülük 

az igen elterjedt csontrafokosnak feje hirtelen megtört, szögletes élének sarkai 

gömbben végződtek, a fokát pedig laposra alakították. A szomszédos Jászságból 

ismeretes olyan díszfokos, melynek vágó oldalán a lapja áttört, a nyelet körülölelő 

része, a köpűje rovátkolt. A Kunhegyesen elterjedt rézfokosok csákányszerűek, szép 

sima felületükkel, anyagukkal, fényükkel hatnak.  

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a fokosok nagyobbik része széles, lapos élű, 

kisbaltaszerű. Némelykor a balta és a fokos alig határolható el egymástól. Az acélfejű 

fokosokat lapos részük mindkét oldalán rezes fémintarziával, a nyelén fém 

kiveréssel, vagy faragással díszítették. Ezek igen míves darabok. A régebbi típusúak 

viszont mitsem hasonlítanak a baltára. Egyik végük hosszabb-rövidebb négyzetes 

fokú, a másik karcsú, íves, hosszabb, nem is mindig éles. A fentebb említett 

felvidékiekkel rokon. 

 

A két világháború között a fokos kifinomultabb formái városon is elterjedtek. Az úri 

osztály tagjai sétapálca helyett vagy botozásnál használták. A cserkészeknek külön 

öntöttek rézfokosokat. 
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A fokos a Fejér megyei népdalokban is feltűnik. Pesovár Ferenc gyűjteményében 

ilyen több is található, ám ezúttal mégsem ezekből idézünk. Hanem Petőfi Sándor 

költeményének népdallá alakult változatát úgy, ahogy Fehérvár környékén énekelték. 

   „Fürdik a holdvilág az ég tengerében, 

   Bujdosik a betyár erdő sűrűjében. 

   Fokosa nyelére támaszkodva mondja, 

   Mért is adtam fejem tilalmas dologra…” 

Az eredeti verstől a népdal számos tekintetben eltér. Petőfinél még haramja 

szerepel, aki baltája nyelére támaszkodik. Ám a nép magához, szívéhez, ízléséhez 

közelebb állónak érezhette a betyárt és a fokost, ezért változtatott.  

 

 

        Gelencsér József 

 

 

Gelencsér András felvétele 


