
A balatoni „fakutya" 

„A Balaton jege csaknem minden évben hónapokig 
is lehetővé teszi a fakutyázást" — írja Dornyay Béla 
kitűnő balatoni útikalauzában, 1934-ben.1 Mivel a két 
világháború közti időben széltében ismerték a balatoni 
„fakutyát", Dornyay Béla nem is fűz további megjegy
zést a témához. 

A Balaton jegéről azóta eltűnt már a „fakutya", 
nézzük hát, mi is volt ez? A korabeli leírások gyakran 
említik: „Egy kényelmes szék, alatta két szánkótalp, a 
kézben két szeges bot s kész a fakutya, amivel az ügye
sebbek szép sebességet érnek el" — olvassuk a Balatoni 
Kurírban.2 „Jellegzetes szánkósport az ún. fakutyázás, 
melynél a karosszékhez hasonló szánon két szeges bot 
segélyével tolja magát előre a bennülő" •— írja a régi 
Balaton alapos ismerője, Margittay Rikárd.3 „Fakutya 
a Balatonvidéken használt jégszánkó; egy szántalpra 
erősített székforma szerkezet, a benne ülő egy vagy két 
szeges bottal hajtja a jégen. Ujabban sportcélokra hasz
nálják. Gyorsan siklik a jégen, miközben súrlódása 
élesen nyikorgó hangot ád" — olvassuk a Révai 
Lexikonban a fakutyáról.4 

„Nevet mint a' fa kutya" találjuk a közmondást 
1808-ban Kresznericsnél,5 arra gondolhatunk tehát, 
hogy a balatoni fakutya ősi eszköz. A két világháború 
közti sajtó is így tárgyalta.6 „A korcsolyát játékszernek 
tartja ma is a halászok legtöbbje, annál sokkal többre 
becsüli az egy szál deszkából s pár lécdarabból össze
eszkábált könnyű fakutyát" — mondja Lukács Károly 
a régi balatoni jégi halászatról.7 Ez is a „fakutya" ősi 
voltát sejteti! 

Ugyanekkor Eötvös Károly, aki a múlt század ba
latoni jégi halászatáról színes és terjedelmes leírást ad, 
nem ismeri a „fakutyát".8 Nem találjuk meg a „fa
kutya" szót Czuczor Gergely és Fogarasi János 1864-
ben megjelent szótárában sem.9 Nem tud róla Herman 
Ottó, aki pedig részletesen ír a balatoni jégi halászatról 
is és kitér még a csont korcsolyára is.10 

A vázolt ellentmondást Jankó János oldja fel, aki-
1902-ben azt írja a balatoni „fakutyáról", hogy „Szig
ligeten a halászok megmondták, hogy az a hatvanas 
években került oda Keszthely felől; Badacsony-Tomaj-
ban alig 10 éve honosodott meg, azelőtt hírét sem hal
lották".11 

A „fakutya" tehát újkeletű jelenség a Balaton jegén. 
A „nevet, mint a fakutya" közmondást egy közelmúlt

ban megjelent szótárunk magyarázza meg és a fa csizma
húzóval hozza azt kapcsolatba, aminek ,fakutya' a népi 
neve.12 

Jankó János világosan megmondja, hogy a balatoni 
fakutya az 1860-as években, Keszthely felől terjedt el. 
A fakutya viszont Keszthelyen sem őshonos! Kitűnik 
ez abból is, hogy Keszthelyen 1908-ig nem ismerték a 
„fakutya" szót. Az első ismert téli „fakutya"-baleset 
leírásánál, ami 1887-ben történt, arról olvashatunk, 
hogy korcsolyás kirándulókkal Keszthelyről — Bala-
tonberénybe tartó Hübner gazdász „riskója" a halá
szok által vágott lékbe esett. Mivel Hübner elvált a 
korcsolyázóktól, „riskóját" csak másnap találták meg 
a lékbe fagyva, gazdáját meg csak tavaszi olvadáskor 
vetette ki a víz.13 

N. Szabó Gyula Keszthely környékén „fariskó, ülő-
riskó, ülőszán, ülőkorcsolya" elnevezésekkel találko
zott a „fakutyára" vonatkozóan.14 „Meszes-Győröktől 
Keszthelyen át Vörsig nem szánkónak, hanem ricskó-
nak (Meszes-Győrök), vagy riskónak (Vörs) nevezik" 
a szánt, jegyzi meg Jankó János.15 A „riskó", „riskó-
zás" szó ma is használt Felsőpáhokon a „szánkó", 
„szánkózás" fogalmak jelölésére.16 

1892-ben azt olvassuk a Keszthelyi Hírlapban, hogy 
a Balaton tükörsimára fagyott s jegét „egészen ellepték 
a korcsolyázók és szánkózok". Hogy a „szánkózókon" 
„fakutyázókat" kell érteni, kitetszik az újságközlemény 
további részéből, ahol az áll, ha valahol jeges halászat 
folyik a környéken, a korcsolyázók és „szánkózok" 
nagy számban keresik fel az érdekes látványosságot.17 

Sági János, akinek néprajzi munkássága ma is ismert,18 

1902-ben megjelent balatoni útikalauzában még két 
bottal hajtott „fa szán"-ról ír.19 1903-ban a Balaton 
jegén „szánjával feldölt" keszthelyi lány balesetét írják 
le.20 1908-ban azt találjuk a Keszthelyi Hírlapban, 
hogy Sulek Ferenc balatonberényi földműves „egy kis 
szánkón" jött át Keszthelyre. Visszafelé „szánkóstól" 
a Balatonba szakadt és oda is veszett.21 Nyilvánvaló, 
hogy fakutyázással kapcsolatosak az adatok, csakúgy, 
mint a Keszthelyi Hírlap valamivel későbbi híre is,22 

melyben az áll, hogy „egy kisörsi lakos több társával 
a Balaton jegén szánkózott, s szánkója vékony jégre 
került, mely letört alatta..." 

A Keszthelyi Hírlapban egyébként 1908-ban meg
találjuk már a „fakutya" elnevezést is.23 Ugyanakkor 
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1. Fejléc egy 1859-es bécsi naptárból. 
1. Kopfleiste aus einem Wiener Kalenderwerk v. J. 1859. 
1. Tête de page d'un calendrier viennois de l'an 1859. 
1. Рисунок на венском календаре на 1859 год. 

2. A „lovas szánkó" használata (Herman után). 
2. „Pferdeschlitten" in Gebrauch (nach Herman). 
2. Le «traîneau à cheval» (d'après Herman) 
2. Использование „конных саней" (по Герману). 

Jankó János 1902-ben megjelent munkájában hasz
nálja már a „fakutya" szót, ami nem Keszthelyen ala
kult ki ezek szerint. A szó kialakulása Gyenesdiás— 
Szigliget térségében kereshető, honnét a „fakutyával" 
együtt gyorsan elterjedt az egész Balatonon. 

Annak ellenére, hogy a későbbiekben már közhasz
nálatú „fakutya" szó viszonylag későn, csak 1908-ban 
tűnik fel Keszthelyen, a fogalomra bizonytalan és va
riáns megjelöléseket használtak itt eleinte, elfogadható
nak tartjuk Jankó nézetét a balatoni „fakutya" keszt
helyi származtatásáról. Úgy gondoljuk, hogy Keszt
helyre Ausztriából került át a „fakutya". 

Egy 1859-es bécsi naptár24 január hónaphoz rajzolt 
fejléce (1. kép) támasztja nézetünket alá. Az említett 
naptárban téli sportjelenetet látunk. A kép előterében 
díszes, neobarokk, kárpitozott „fakutyán" téli ruhás, 
muffos nő ül, a „fakutyát" korcsolyázó férfi tolja a 
jégen. A háttérben korcsolyázó csoport körvonalait 
figyelhetjük meg. Lényegtelen most számunkra, hogy 
ezt a díszes, nehézkes „fakutyát" lehetett-e két szeges 
bottal önállóan is hajtani a jégen, vagy arra volt csu
pán alkalmas, hogy korcsolyával tolják ? 

Azért lényegtelen a kérdés, mivel a bécsi naptárban 
látható díszes sport-, vagy szórakozó eszköz olyan oszt
rák és német népi gyermekjátékokból fejlődött ki, me
lyekhez két szeges bot is tartozott. Herman Ottó foglal
ta össze25 azokat az osztrák és német népi játékokat, 
„csontos szánkókat" melyeknek két rövid, szeges bot is 
kelléke volt. Herman megjegyzi, hogy semmi akadálya 
sem volt annak, hogy ezeket a szánkókat (Knochen
schlitten, Beinschlitten, Piekschlitten) a két szeges bot
tal, a „két Piekkel" a sima jégen is hajtsák. Ezt a szán
kónak vasalódeszka-alakú talpa alá szegezett három ál
lati lábszárcsont lehetővé is tette. Ennek az egyszerű 
szánkótípusnak nem volt külön ülése. A talpnak is szá
mító aljdeszkára állva, vagy arra ülve használták. Her
man bemutatja a „csontos szánkó" fejlettebb formáját 
is, aminek ülése is volt már. Az ülés alapján Herman 
„lovas szánkó" elnevezést adta ennek a típusnak. Rámu
tat arra is, hogy ehhez a „lovas szánkóhoz" két szeges 
bot is tartozott, „Schiebstelze" elnevezéssel. Egy salz-
kammerguti, 1874-ben ismertetett „lovas szánkó" hasz
nálatát Herman Ottó rajzban is bemutatja (2. kép). 
Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ez a balatoni 
„fakutya" őse! 

Ausztriában, mint említettük, népi gyermekjátékból 
a jégsport különleges fajtája alakult ki, ami utat talált 
magának a magasabb körökhöz is. Az 1859-es bécsi 
naptár díszes, a kor bútorainak stílusjegyeit világosan 
tükröző sporteszköze határozottan bizonyítja ezt. 
Ugyanakkor Keszthely földesurának, a Festetics család
nak ausztriai kapcsolatai ismertek. A Georgikon-alapító 

3. Sport oklevél 1878-ból. 
3. Sportliche Ehrenurkunde aus dem Jahre 1878. 
3. Diplome sportif de 1878. 
3. Спортивный диплом (1878). 
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Festetics György hasonló nevű unokájának palotája 
volt Bécsben, magas udvari méltósága révén élete javát 
is a császárvárosban töltötte. Birtokai ellenőrzése révén 
természetesen gyakran megfordult Keszthelyen is.26 

Mivel ez a kor az, az 1860-as évek ideje, mikor a fa
kutya megjelent a Balatonon, arra gondolhatunk, hogy 
Festetics György környezete ismertette meg azzal a 
keszthelyieket, valami téli balatoni szórakozás kapcsán. 
Szerencsés véletlen folytán ismerünk viszont egy keszt
helyi fakutya ábrázolást 1878-ból, ami azt bizonyítja, 
hogy az első keszthelyi „fakutyák" az osztrák „lovas 
szánkóval" vannak közeli rokonságban. 

Feldolgozatlan még a „Balatonmelléki Jég-és Regatta 
Sport Egylet" története. Az egyesület székhelye Keszt
hely lehetett és feltehetően az 1879-ben Keszthelyen ala
kult „Csónakázó és Korcsolyázó Egylet"27 elődje volt 
ez a „Balatonmelléki Jég- és Regatta Sport Egylet". 
A Sport Egylet 1878. március 8-án kiállított, kőnyoma
tos sokszorosítású oklevelét28 a Balatoni Múzeum őrzi : 
„Mi, a balatonmelléki jég- és regatta sportegylet tagjai 
és tisztviselői Tekintetes Szép László urat, az egylet 
czéljai körül kifejtett kitűnő buzgósága, tevékenysége 
és szakavatottsagaért egyletünknek tiszteletbeli tagjául 
közakarattal megválasztottuk, minek nagyobb hiteléül 
ezen egyleti pecsétünkkel ellátott oklevelet kiadni ha
tároztuk. Kelt Keszthelyen, az 1878-dik év márczius ha
vának 8-ik napján tartott nagy-gyülésünkc n. A Sport
egylet megbízásából Az elnökség". (3. kép) 

Az oklevelet naiv rajzok keretezik, amelyek azonban 
nem érdektelenek balatoni szempontból. A keretrajzok 
közt szereplő hajókkal hajózástörténeti és halászati 
szempontból lehetne foglalkozni, hiszen vitorláson kí
vül két pár evezős, palánkos hajókat is látunk a rajzok 
között. Érdekesebb és lényegesebb azonban számunkra 
hogy az oklevél kezdetleges rajzai őrzik a balatoni„fa-
kutya" eddig ismert legrégibb alakját (4. kép). 

Vastag, tömör deszkalap a fakutya „talpa", a talphoz 
szögben törő „orr" csatlakozik, ugyancsak tömör desz
kából. Négyszögletes lábakon nyugvó, ovális ülés egé
szíti ki ezt a „fakutyát". A későbbi balatoni fakutya 
„talpa" a szánhoz hasonló már, ennél a legrégebbi típus
nál az osztrák „lovas szánkó" (2. kép) talpmegoldásá
hoz hasonló elképzeléssel találkozunk. Pontosan ezért 
gondolunk arra, hogy az osztrák „lovas szánkóból" 
alakult ki a balatoni fakutya, kihagyva a későbbi fejlő
dési fokot, a bécsi naptárban ábrázolt sporteszközt. 

Az 1878-as kezdetleges keszthelyi rajz sajnos nem 
árulja el, hogy milyen volt a rajzban ábrázolt „fakutya" 
csúszási felülete, vagyis balatoni szóval, „éle"? Az oszt
rák „lovas szánkó" három, talpra erősített állati láb
szárcsonton siklott, lehet, hogy ezt a megoldást alkal
mazták az első balatoni „fakutyánál" is. 

Azt, hogy hogyan került a Balaton jegére ez az új 
szerszám, nem tudjuk. Lehet, hogy a Festetics család 
valamelyik osztrák alkalmazottja volt a közvetítő, aki 
éppen Keszthelyen teljesített szolgálatot, lehet, hogy 
más az átvétel útja. Számtalan lehetőség kínálkozott er
re, melyek közt Ferenc József közös hadseregét sem ha
nyagolhatjuk el, hiszen a keszthelyi katonák Ausztriában 
is tölthették katona idejüket. 

4. Keszthelyi „fakutya" rajza 1878-ból. 
4. Abbildung eines Stuhlschlittens aus dem Jahre 1878 (Keszthely). 
4. «Chien de bois» de Keszthely. — Dessin de 1878. 
4. Рисунок кестхейских финских саней (1878). 

наконечником. 

A jégen használt „lovas szánkót", vagy nevezzük már 
magyar nevén, a „fakutya" átvételét megkönnyítette, 
hogy az őskortól ismert és használt csont-korcsolyát, 
a „csont irongát" is szeges bottal, „gusztonnyal" hajtot
ták. Mi magyarok csak egy, az osztrákok néha két sze
ges botot is használtak ehhez.29 Tegyük ehhez hozzá, 
hogy balatoni vonatkozásban az őskortól ismert volt 
már a vas éllel szerelt fa korcsolya.30 Az említett, 1878-
as oklevél szegélyrajzai között két szeges bottal kom
binálva találjuk meg a vas élű, fa korcsolyát (5. kép). 
A rajz szerint 1878-ban két, csatos szíjjal erősítették ezt 
a lábra. A korcsolyához még egy sarokrögzítő szíj is 
tartozott, ami külön volt a korcsolya fa testéhez erősítve. 
Az 1878-as oklevél rajza szerint mindkét lábra korcso
lya került és két szeges bottal hajtotta aztán a korcso
lyázó magát a jégen. A szeges botok használata Herman 
Ottó alapján az esetben is osztrák hatást tételez fel. 
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6. Vas élű fa korcsolya Gyenesdiásról az 1910-es évekből. 
6. Hölzerne Schlittschuhe mit Eisen-Laufschienen (Gyenesdiás, um das 

Jahr 1910). 
6. Patin en bois, à la lame en fer de Gyenesdiás. Années 1910. 
6. Деревянные коньки на железном ходу из Дьенешдиашда (1910). 

7. Vas élű fa korcsolya Díszeiből. 
7. Hölzerne Schlittschuhe mit Eisen-Laufschienen aus dem Orte Diszel. 
7. Patin en bois, à la lame en fer de Diszel. 
7. Деревянные коньки на железном ходу из Диселя. 
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8. Balatoni fakutya 1902-ből (Jankó után). 
8. Balaton-Stuhlschlitten aus dem Jahre 1902 (nach Jankó). 
8. «Chien en bois» de Balaton, de l'an 1902 (d'après Jankó). 
8. Балатонские финские сани, сделанные в 1902 году (по Янко). 

A Balatoni Múzeum néprajzi gyűjteménye elpusztult 
ugyan a második világháború harcaiban, a háború utáni 
új gyűjtések során mégis két, vas éllel szerelt fa korcso-
lyát tudtunk szerezni. Az egyik korcsolya Gyenesdiá-
son31 (6. kép) a másik Díszeiben került elő32 (7. kép) 
Mindkét korcsolya gyerek számára készült a méretek 
alapján. A korcsolyatípus ismerete azért érdekes szá
munkra, mert az osztrák „lovas szánkó" még állati láb
szárcsontokon siklott, a későbbi balatoni „fakutyának" 
viszont vas „éle" volt már. A módosulást éppen a népi 
használatban is kimutatható vas élű fa korcsolya segít
hette elő. 

Úgy gondoljuk egyébként, hogy a vas élű fakorcso-
lyát éppen a „fakutya" szorította ki aztán a Balaton 
jegéről. A gyenesdiási példányról a gyűjtési feljegyzések 
alapján tudjuk, hogy az 1910-es években használták. 
A későbbiekben nem találjuk már meg ezt a korcsolyát, 
fényképes ábrázolása sem ismert eddig. 

Jankó János 1902-ben megjelent könyvében rajzban 
mutatja be a balatoni „fakutyát" (8. kép) leírásával 
azonban nem tartotta szükségesnek foglalkozni.33 Jankó 
könyvében közölt „fakutya" a rajz alapján keményfá
ból készült és a szánhoz hasonlóan „orrba" ívelő, kettős 
„talpa" volt. Hasonló, gondos kivitelű, keményfából 
készült „fakutyát" szereztünk a közelmúltban Ábra
hámhegyről a Balatoni Múzeum számára néhai Zábrák 
Viktor szőlőbirtokos hagyatékából.34 

A balatoni ember „támlás fakutyának",35 vagy „uri 
fakutyának" nevezte a hasonló példányokat.36 Ezt a fa
kutyatípust viszontláthatjuk azon a képes levelezőlapon 
is (9. kép) aminek a keletkezési idejét könnyű megha
tározni, hiszen a képes Pesti Hírlap 1935-ben közölte 
ugyanezt a fényképet.37 Népes csoport téli szórakozását 
ábrázolja a fénykép, a háttér alapján a balatonkenesei 
jégen. A kép előterében több „uri fakutyát" látunk. 
Közepén Jankó János által közölt „fakutyához" (8. kép) 
hasonló példány áll. A kép jobb oldalán olyan „faku
tyákat" látunk, melyeket összecsukható kerti szék fel
használásával alakítottak ki. Ezeket az összecsukható 



kerti székeket szívesen használták fel „fakutya" készí
téséhez, mint a korabeli képes újságok fényképei mu
tatják.38 Egy 1937. február 3-án készített fényképen39 

Tihany jegén látunk három hasonló fakutyát. Jól meg
figyelhető, hogy anyacsavarral, a „fakutyatalp" külső 
oldalához rögzítették a székek lábait. 

A tárgyalt csoportba, a „támlás fakutyák", vagy „uri 
fakutyák" sorába tartozik az a példány is, amit ugyan
csak Ábrahámhegyről szereztünk a közelmúltban. 
Az egykori Szeibéli üdülő padlásáról került elő, nyilván 
a vendégek téli szórakozásának biztosítása volt a fel
adata. A második világháború óta nem volt használat
ban.40 

A tárgyalt, fenyőfából készült „fakutya" (10. kép) 
106 cm hosszú. Két, enyhén ívelő „orrban" végződő 
„talpa" van. Az alul legömbölyített talpak 5,5 cm ma
gasak és 3,7 cm szélesek. A talp legömbölyített alján ke
rékabroncsból kovácsolt „él" húzódik végig. A 2,8 cm 
magas és 0,39 cm vastag „él" 1,7 cm mélyen be van 
süllyesztve a talp vájatába. Az „él" szilárd fekvését fa 
ékek biztosítják (il. kép) A talpakba egy-egy gyalulat
lan, 38,5 cm magas deszkalap van csapolva, ezekre van 
szegezve a 45 cm széles fenyő deszka ülés. Az ülés tartó
lapjait két-két faszeg erősíti a csapoláson kívül a talpak
ba. A „fakutyának" fenyőfa-lécekből szegezett, ferde 
támlája van. Az ülést két, ferdén fekvő felszegezett léc 
merevíti a talpakat összekötő lábtámaszhoz. A „faku
tyabotok" sajnos nem kerültek elő. 

Szeretnénk megjegyezni, hogy a hát-támla nem ké
nyelmi szempontból került ezekre a „fakutyákra"! 
A „fakutyázó" felső teste előre hajolt és a botok hasz
nálatának megfelelően mozgott. A támlának dűlve nem 
lehetett bottal hajtani a „fakutyát"! A „fakutya" tám
lája tette viszont lehetővé, hogy az 1859-es bécsi naptár 
képén (1. kép) ábrázolt szórakozáshoz hasonlóan, a 
„fakutyán" ülőt korcsolyával lehessen tolni a jégen. 
Mivel a modern, különleges lábbelit is igénylő korcso
lya költséges volt a nép számára, természetes, hogy a né
pi használatban levő „fakutyának" nem volt támlája! 

Az említett 1935. évi balatonkenesei téli jelenet 
(9. kép) bal oldalán olyan „fakutyát" látunk, aminek ülé
se támlátlan, négylábú zsámoly. Ezt a fakutyát „paraszt 
fakutya" néven ismerték.41 Szívesen használták azok, 
akik áruért, halért fakutyáztak valahova a tó jegén, mert 
az ülés lábainak bedeszkázásával könnyű volt kis ladi
kot létesíteni az ülés alatt, ahol a távolabbi útra indult 
fakutyázó cókmókja, élelme, vagy éppen a vásárolt áru 
jól helyet kapott.42 

Ismerte még a balatoni ember a „pados fakutyát" is, 
amit főleg a halászok használtak, ezért „halász faku
tyának" is nevezték.43 Ez a könnyű fakutya-típus Chol-
noky Jenő 1903. február 6-án, Révfülöp és Balatonbog
lár között, a tó jegén készített fényképfelvételén feltűnik 
már.44 Hasonló „fakutyát" ábrázol az a fénykép is, ame-

11. Az ábrahámhegyi fakutya ,,éle". 
11. Laufschiene des Stuhlschlittens von Ábrahámhegy. 
11. La «lame» du «chien en bois» d'Ábrahámhegy. 
11. Полозья абрахамхедьских саней. 

9. Képes levelezőlap 1935-ből. 
9. Ansichtskarte aus dem Jahre 1935. 
9. Carte postale illustrée de l'an 1935. 
9. Открытка (1935). 

10. Fakutya Ábrahámhegyről. 
10. Stuhlschlitten aus dem Orte Ábrahámhegy. 
10. «Chien en bois» d'Ábrahámhegy. 
10. Финские сани из Абрахамхедя. 



12. Sármelléki fakutya (Gaál Károly felvétele). 
12. Stuhlschlitten aus dem Orte Sármellék (Foto: Károly Gaál). 
12. «Chien en bois» de Sármellék (Photo de Károly Gaál). 
12. Финские сани из Шармеллека (снимок Кароя Гаала). 

lyet Gaál Károly készített az 1950-es években Sármellé
ken (12. kép) A múlt század végén lehetett ez a sármel
léki fakutya használatban, amikor a Kis-Balatonnak 
még terjedelmesebb nyílt vize volt, ami befagyva „fa-
kutyázásra" is lehetőséget nyújtott. A Kis-Balaton vi
zének összezsugorodása45 századunkban a sármellékiek 
számára feleslegessé tette a „fakutya" tartását. 

Két „bakláb", azaz X alakú láb tartotta ennél a „fa
kutyánál" a „fakutya" hosszában elnyújtott „padot".46 

Herkely Károly a veszprémi Bakonyi Múzeum anyagá
ból közöl hasonló „fakutyát", azzal a megjegyzéssel, 
hogy a téli jeges halászat kelléke volt a fényképen ábrá
zolt „fakutya".47 A veszprémi példány „padja" piskóta 
alakú. Ez a „pad" gyakori volt azért, hogy a „fakutyá-
zó" lába kényelmesebb helyet találjon.48 A balatoni ha
lászok,, egy szál deszkából és pár lécdarabból összeesz
kábált könnyű „fakutyája" volt ez.49 

A „pados fakutya", vagy „halász fakutya" ülésének 
kialakítása az osztrák „lovas szánkó" hatását tükrözi 
(vö. : 2. kép), aláhúzva a balatoni „fakutya" osztrák 
eredetét. 

Ha már megkíséreltük az egykori balatoni „fakutyák" 
tipológiai osztályozását, nem felejtkezhetünk el a gyere
kek egykori, sajátos balatoni „fakutyáiról" sem! A gye
rekek „fakutyáiról" egy szűkszavú újsághír ad némi ké
pet. Balatonfüred jegének téli életéről olvassuk 1935-
ben,50 hogy „a hajóhíd mellett falusi gyerekek fakutyá
kon lovagolnak délceg és büszke fejtartással. Játékesz
közük hasított deszkalapból összeszegezett szánkó". 
A leírásból sajnos nem tudjuk rekonstruálni a balatoni 
gyerekek egykori fakutyáját, adatközlőink51 elbeszélése 
és a magunk egykori megfigyelése alapján azonban 
könnyen kirajzolódik a kép. 

A balatoni gyerek maga készítette „fakutyáját", ter
metének megfelelő nagyságban. Ahogy nőtt a gyerek, 
nőtt a fakutyája is. Jóval a „viz beállta előtt" kezdte 
már a Balaton-parti gyerek gyűjteni a fakutyaépítéshez 
szükséges kellékeket, deszkát, lécet, szeget, huzalt, sep
rőnyelet. Két, élére állított deszka adta a fakutya „tal
pát". A „talp orrát" természetesen nem tudta a „faku
tyát" barkácsoló fiú legömbölyíteni, egyszerűen egyenes 
vágással ferdére fűrészelte, hogy a sikló „fakutya" jég
darabon, kis rianáson át tudjon azért ugrani. A fakutya 
„éle" vastagabb vas, vagy acélhuzal volt, amit az „or
ron" és a „fakutya" talpának „farán" U szegekkel erő
sítettek fel. Szívesen használták a balatoni gyerekek 
„fakutyaélnek" a vasúti sorompók mozgatására szol
gáló huzalokat. A „talpakat" lécdarabok tartották ösz-
sze, amelyek lábtámaszul is szolgáltak egyben. Termé
szetesen ezek nem voltak a „talpba" csapolva, csak szeg 
fogta őket össze. Deszkalapból négyszögletesre fűré
szelt alacsony ülés egészítette ki ezt a „fakutyát", az 
ülésnek általában deszkából voltak a lábai is. A deszka 
azért volt jó, mert könnyen a „talphoz" lehetett szegez
ni. Természetes, hogy szinte kizáróan fenyőt használt a 
gyerek a fakutya építéséhez. Magától értetődik az is, 
hogy a „fakutya" fa alkatrészei gyalulatlanok voltak. 

Két szeges bot tartozott a „fakutyához". Ezeket „bot
nak", „fakutyabotnak" nevezték, a „gusztony" elneve
zéssel nem találkoztam. Az „uri fakutya" botjait esz
tergályos, keményfából készítette. Az egyszerű ember 
„vonyószéken", maga gyártotta, ugyancsak keményfá
ból a „botokat". A felnőttek „fakutyabotjainál" vas 
pánttal megerősített végbe verték a „szeget". A faku
tyabot „szege" készülhetett külön erre e célra a kovács
nál. A nép általában a háznál található kovácsoltvas 
szegeket alakította át erre a célra, levágva a szeg fejét. 
Igen szerették Badacsonytomajon a kapuszárnyak va
salásaihoz tartozó szegeket felhasználni erre a célra.52 

A gyerekek szívesen használták „fakutyabotnak" a 
bolti seprő nyelét, amit megfelelő hosszúságúra fűré
szeltek le. Ha ilyen nem akadt, megfelelő vastagságú 
mogyorófát is jónak tartották. Ez esetben a boton ma
radt a fa héja is. A gyerek nem pántolta a fakutyabot 
végét. A pántolást fogóval összecsavart végű egy, vagy 
két drót pótolja. A dróttal megerősített botvégbe levá
gott fejű, vastagabb drótszeget vertek. 

A balatoni „fakutyabothoz" soha nem tartozott 
csuklórögzítő zsinór. 

Használat után felnőtt és gyerek egyaránt haza húzta 
a jégről a „fakutyáját". „Haza a jégről" címmel készült 
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1913-ban Maros István fényképe Balatonszemesen53 

(13. kép) Természetes, hogy a fakutya „orrára" vasta
gabb spárga, vagy megfelelő kötél volt erősítve, hogy a 
„fakutyát" húzni is lehessen, mint azt Herkely Károly 
által közölt, említett fényképen is látjuk. 

Több kérdésre kell még feleletet adnunk az egykori 
balatoni „fakutyával" kapcsolatban. Honnan ered a 
„fakutya" név, milyen szerepet játszott a balatoni em
ber életében és miért tűnt el a második világháború 
után? 

A Révai Lexikon a jégen sikló fakutya „élesen nyikor
gó" hangját említi,54 amit a név keletkezésénél indíték
nak vehetnénk. Sima, kemény jégen hangtalanul csúszott 
a „fakutya", hullámos jégfelületen, vagy vékony jég
rétegeket törve adott csak némi csikorgó hangot.55 

Egyes esetekben a távoli jégen haladó „fakutya" siklá-
sát, a jégre csapódó „fakutyabotok" zaját felerősítette 
a rezonáló jég és a távolból tompa, „ugatásszerű" hang 
hallatszott.56 

A „fakutya" név keletkezésével kapcsolatban talán 
jobban megközelítjük a név eredetét, ha arra gondolunk, 
hogy az „él" volt a „fakutya" lelke. Használat után a 
háznál mindig talpával felfelé fordítva tették félre a 
„fakutyát", hogy az „él" ne sérüljön, főleg ne rozsdá
sodjon.57 A felfordított fakutya (14. kép), emlékeztet 
viszont a fa csizmahúzóra, aminek, mint említettük, 
ugyancsak „fakutya" volt az ősi neve. 

A balatoni „fakutyának" sokrétű szerepe volt a ba
latoni nép életében. Volt szórakoztató jellege is, elsőnek 
ezt nézzük hát. A balatoni gyerek szabad idejét a jégen 
töltötte, természetes, hogy volt „fakutyája" is. A bala
tonfüredi gyerekek 1935. évi „fakutyázását" említettük 
már. Tegyük ehhez hozzá, hogy 1913-ban a balatonsze-
mesi iskola „fakutya"-versenyén harmincnál többen in
dultak.58 

Nemcsak gyerekek számára jelentett szórakozást a 
„fakutyázás", szórakozás volt a felnőtt számára is. Erről 
a korabeli újságok természetesen csak a különböző bal
esetek kapcsán adtak számot. Említettük már az 1887. 
évi keszthelyi karácsonyesti halálos balesetet, mikor 
holdvilágnál akart egy Hübner nevű gazdász Balaton-
berénybe „fakutyázni" és a halászok lékjébe esve lelte 
halálát. Sok, sajnálatos baleset követte még ezt. „Egy 
kisörsi lakos több társával a Balaton jegén szánkózott, 
s szánkója vékony jégre került, mely letört alatta" — ol
vassuk a Keszthelyi Hírlapban az 1908. évi halálos sze
rencsétlenségről.59 Utaltunk már a fentiekben, hogy 
„szánkózáson" itt „fakutyázást" kell értenünk. Ugyan
csak halálos kimenetelű volt Nagy Sándor géplakatos 
zamárdi fakutyázása is, 1935-ben.60 Szerencsésebben 
végződött Dani János kőműves feleségének és lányának 
fakutya-balesete Balatonfenyvesen, ugyancsak 1935-
ben. Beszakadtak ugyan, de kimentették őket.61 N. Sza
bó Gyula „balatoni népsportnak" tartja a fakutyázást 
1929-ben.62 

„Jég alatt mutatkozó halak husángolásáról" tud az 
irodalom is,63 a balatoni ember is ismerte a halfogásnak 
ezt a módját. Ennek a sajátos halászatnak balatoni vál
tozata fakutyával volt összekapcsolva. A vékony, át
látszó jég alatt úszó hal felett, a jégre mért ütés erejét a 

13. „Haza a jégről" (Maros István fényképe 1913). 
13. „Heimwärts vom Eis" (Foto: István Maros, 1913). 
13. «Retour au foyer» (Photo d'István Maros, 1913). 
13. «Домой со льда» (1913, фотофграия Иштвана Мароша). 

14. Felfordított fakutya. 
14. Umgekippter Stuhlschlitten. 
14. «Chien en bois» renversé. 
14. Опрокинутые финские сани. 

jég és víz továbbítja, így a hal elkábul. Akaiiban az 1930-
as években több ízben is találkoztam ezzel a halfogási 
móddal. Husáng helyett „öregfejszét" használtak és 
partközeiben sügeret, csukát szoktak fogni. A fakutya 
nagy terület gyors, zajtalan bejárását tette lehetővé és 
biztosította a megpillantott hal követését is. A fejsze 
„fokával" a hal feje felett kellett a jeget erősen megütni 
ahhoz, hogy a hal elkábuljon és a „hasát mutassa". 
Úszó hal esetében ez nem is volt egészen egyszerű, hi-
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szén az úszás gyorsaságát és irányát is figyelembevéve 
a hal elé kellett csapni ahhoz, hogy a hal fejét érje az 
ütés okozta víznyomás. Sikertelen ütést ismételni nem 
igen lehetett, mert a megijedt hal „elugrott". Ha sikeres 
volt az ütés, az elkábult hal felett fejszével léket vágtak 
és kézzel emelték ki a halat. 

Ennek a halfogási módnak természetesen nem volt 
különösebb jelentősége. Sajátos jég kellett hozzá, ami 
általában rövid ideig található csak a „víz beállta" után, 
de nem is volt egészen veszélytelen az egy-két centis, 
hajlékony jégen „fakutyázni". Inkább a halfogás nyúj
totta élvezet, a halász-szenvedély vitte ilyenkor jégre 
azokat, akik ilyenkor is halhoz akartak jutni. 

A balatoni ember életében azonban több volt a „fa
kutya" mint sport és szórakozás. A jégi halászat „fa
kutyáját" említettük már. A halászat kellékeit két szá
non húzták a halászat helyére, a többi halász úgy „fa-
kutyázott" oda.64 „Időt nyernek vele" — mondja 
N. Szabó Gyula,65 hozzátéve, hogy néha a vonattal is 
versenyt „fakutyáznak". 

Egy ilyen „fakutyaverseny" halálos balesettel végző
dött 1932. január 6-án Akaiinál. A balatoncsicsói 
rk. plébánia ez évi harmadik bejegyzése szerint Leránt 
Ferenc badacsonytomaji földműves e napon vízbefulladt 
és január 10-én Akaiiban el is temették.66 A baleset rész
leteiről részben a korabeli újságok,67 illetőleg Leránt Fe
renc még élő családtagjai révén68 kapunk részletesebb 
tájékoztatást. A baleset úgy történt, hogy Leránt Feren
cet, aki Badacsonyörsön (akkor: Kisörsön) lakott, Cso
pakra rendelte a káptalani gazdaság, hogy a summások 
szerződését megkössék vele. Tizenegy óra felé ért Kis-
őrsről „fakutyával" Alaki alá, ahol a falu alatt tele 
volt „fakutyázó" gyerekekkel a jég. Tapolca felől vonat 
haladt az akali állomás felé. Leránt, aki mögött akkor jó 
25 km-es fakutyaút volt már, versenyezni igyekezett a 
vonattal. Távolból látta a „fakutyázókat", biztonságos
nak vélte a jeget, a vonatot figyelte. Nem vette észre, 
hogy az állomás alatt szélesre tágította a szél a Somogy 
felé húzódó rianást, mikor észrevette a veszélyt, már 
késő volt. Holttestét csak másnap találták meg. 

Sulek Ferenc 1908-ban, mint említettük már, Bala-
tonberényből—Keszthelyre ment át fakutyával. Vissza
felé menet beszakadt és a vízbe veszett.69 „Régen, még 
századunk elején is, több volt a szerencsétlenség, ami
nek az az oka, hogy többen jártak a Balaton jegén. 
Valamikor valóságos zala-somogyi híd volt a balatoni 
jégpáncél. Különösen vasárnaponként volt népes a jég. 
Gyalogoltak, kocsiztak, fakutyáztak rajta" — mondja 
N. Szabó Gyula.70 A járható jégen valóságos országutak 
alakultak ki, amiket póznákkal is megjelöltek. 1907. 
március 10-én még így ír erről az újság: „A Balaton je
gén még mindig tiporják kocsin, szánon és gyalog az or
szágutakat, igen is : póznákkal kijelölt országutak ezek, 
melyeken hemzseg a sok ember és állat a szélrózsa min
den irányában".71 

A Balaton északi partján csak 1910-ben épült vasút
vonal,72 a somogyi oldalon meg 1861 óta vonat járt 
már.73 Természetes, hogy a somogyi üzletek áruellátása 
lényegesen jobb volt, de a vasút miatt ott létesültek a 
halásztelepek is. Az északi part lakói áruért, halért gyak

ran fakutyáztak át Somogyba. A badacsonyiak Boglár
ra, Fonyódra jártak „fakutyával" bevásárolni, meg ha
lért. Somogyban vettek malacot is, amit zsákban, faku
tyán vittek haza. Gabonáért gyalog-, vagy lovas-szánnal 
mentek át már, mesélte Gyerák István ny. igazgató
tanító, aki Badacsonytomajon született, 1918-tól 1922-ig 
ott is tanított. Elmondta, hogy amikor Badacsonytomaj
ra került tanítani, elődje neki ajándékozta a fakutyáját. 
Mikor távozott onnét, ő is az utódjának adta, „hiszen 
a balatoni ember életének lényeges kelléke volt akkor a 
fakutya" ! 

Nemcsak a tóparti faluk lakóinak volt „fakutyája", 
a beljebb élő falukban is ismerték a „fakutyát". Volt 
„fakutyájuk" a káptalantótiaknak is, akik gyakran „fa
kutyáztak" át Somogyba halért és malacért.74 

Gyerák István érdekes epizóddal világított rá a „fa
kutya" egykori szerepére. Elmesélte, hogy 1904-ben, 
öccse születésekor táviratoztak a nagyanyjáért, aki Ba
latonboglárig vonattal jött, onnét „fakutyán" tolták át 
Badacsonytomajba. Aki vasútra akart ülni az északi 
part lakói közül, télen „fakutyával" ment át a somogyi 
állomásokra az északi part vasútvonalának kiépülése 
előtt, nyáron meg csónakkal.75 

Ugyancsak tőle tudjuk azt is, hogy távoli útra általá
ban kettesben indultak „fakutyával". Szerencsétlenség 
esetén kéznél volt a segítség, de ködbe jutva is jobban 
boldogultak úgy. A köd ugyanis nagy veszedelme volt a 
balatoni „fakutyázásnak" ! Háry Alajos mesélte el, 
hogy testvére Szigligetről másodmagával járt át „faku
tyával" halért Fonyódra. Egyszer hazafelé tartva ködbe 
jutottak és Ábrahámhegynél értek partot. Ábrahám
hegyről a nádas szegélyét követve vergődtek haza az
után Szigligetről.76 

1935-ben arról olvashatunk, hogy Balatonfenyves
ről—Badacsonyba fakutyáztak át.77 A gyenesdiásiak 
gyakran jártak át fakutyával Balatonberénybe, az út 
úgy fél óráig tartott.78 Keszthelyről—Kenésére is jártak 
fakutyával.79 

Úgy gondoljuk, a mondottak után a balatoni nép egy
kori „fakutyáját" nemcsak sport- és szórakozó-eszköz-
nek tekinthetjük, hanem népi közlekedési eszköznek is 
tarthatjuk. 

A második világháború után eltűnik a balatoni nép 
életéből a „fakutya". Ma már órák hosszat utazhatunk 
a tó jege mentén, egyetlen példányt sem látunk már be
lőle. A télen is üzemelő üdülők vendégeinek szórakoz
tatására tartanak csupán tíz „fakutyát" Balatonfüreden 
dr. Zákonyi Ferenc kezdeményezésére. 

A „fakutya" eltűnésének gazdasági és érzelmi okai 
vannak. A gazdasági okok sokrétűek. Nem lényegtelen 
ebből a szempontból, hogy a veszélyesség és a halászok 
rendkívüli fizikai igénybevétele miatt megszüntették a 
jeges halászatot,80 a halászok fakutyái tehát a tűzre ke
rültek. Lényegesebb, hogy 1910-ben megépült az északi 
part vasútvonala is, a Balaton északi és déli partjának 
áruellátásában egyensúly alakult ki. Döntő viszont, 
hogy a második világháborút követő változás megjaví
totta a balatoni ember anyagi helyzetét is. A mai ember, 
ha távoli, vízparti községben van dolga, nem kénysze
rül már „fakutyára", mint szegény Lénárt Ferenc egy-
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kor, hanem vonatra ül. Senki nem kényszerül már arra, 
hogy filléres értékért kockáztassa életét a tó jegén. 

A balatoni „fakutyát" pár évtizedes használat rög
zítette csak népünk tudatában. A második világháború 
éveinek kényszerű kiesése már elhalványította emlékét. 
Ehhez nyomós érzelmi indíték is csatlakozik. A régi ba
latoni gyereknek volt „fakutyája", de nem volt korcso-
lyája. Sóvárogva nézte azt a pár jobbmódú gyereket 

akinek korcsolyához alkalmas lábbelire, meg korcsolyá-
ra is tellett. Természetes, hogy azok az egykori gyerekek, 
akiknek elérhetetlen álma volt valaha a korcsolya, nem 
„fakutya" faragásra tanították később gyermekeiket, 
hanem korcsolyát vettek már nekik. 

A balatoni „fakutyát" végleg elfelejtette a tóparti nép. 
Felélesztése sport szempontjából, de idegenforgalmi 
érdekből is egyaránt kívánatos lenne. 

Sági Károly 
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Der Balaton-Stuhlschlitten für Verkehr und Sport 

Zur Winterszeit ist die Seefläche des Balaton monatelang 
mit einem festen Eispanzer bedeckt. In der Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen kam auf dieser Eisdecke der „fakutya" 
(Holzhund) genannte Stuhlschlitten ganz allgemein in Ge
brauch. Dieses Vehikel besteht aus einem auf Kufen mon
tierten Gestühl. Die Kufen haben wiederum eine Laufschiene, 
die es dem Fahrer, bzw. der Fahrerin ermöglicht, sich durch 
den Rückstoß zweier nagelbewehrter Stöcke fortbewegen zu 
können. In den damaligen Zeitungen wurde dieses Gefährt 
als ein dem Balaton seit alters her eigentümliches Fahrzeug 
gepriesen. In einem von János Jankó gezeichneten Artikel 
aus dem Jahre 1902 wird wiederum die Ansicht vertreten, 
daß dieses Gefährt erst in den 60-er Jahren des vorigen Jahr
hunderts im winterlichen Balatonland zur Verbreitung kam 
und zwar von der Stadt Keszthely aus im Südwesten des 
Sees. 

Das „fakutya" (Holzhund) genannte Vehikel hat aber 
auch in Keszthely nicht seine angestammte Heimat, wofür 
schon die Tatsache spricht, daß diese Bezeichnung erst im 
Jahre 1908 aufgekommen ist. Früher waren die Bezeichnun
gen „Schlitten", „Stuhlschlitten" oder „riskó" üblich. In der 
Umgebung der Stadt war das Wort „riskó" ehedem all
gemein gebräuchlich für ein Schlittenfahrzeug. 

Wir sind der Meinung, daß die Bezeichnung „fakutya" 
nach der Gegend von Keszthely aus dem benachbarten Öster
reich gekommen ist. Auf der Januar-Kopfleiste {Bild 1.) eines 
Wiener Kalenderwerkes für das Jahr 1859 erschien bereits ein 
solches schmuckes Gefährt als etwas Sportliches abgebildet. 
Dieses Sportmittel kann wahrscheinlich auf Kinderspielzeuge 
in Österreich und Deutschland zurückgeführt werden. Eine 
Beschreibung solcher Spielzeuge stammt von Otto Herman. 

Die älteste Abbildung eines derartigen Balaton-Stuhlschlit
tens (Bild 4.) geht auf das Jahr 1878 zurück. Der Kufen war 
aus dickem Hartholzbrett, während die späteren Kufen be
reits eine mehr schlittenartige Form hatten. Bei dem ältesten 
erhalten gebliebenen Gefährt dieser Art ist noch die Kufen
form nach dem österreichischen sogenannten „Knochen
schlitten" (Bild 2.) zu erkennen. 

Die Frage, wie dieses Fahrzeug überhaupt nach dem Bala
ton gelangte, um dort anfänglich als Verkehrsmittel zu die
nen, ist bisher ungeklärt. Feststeht nur, daß es sich nicht um 
einen winterlichen Zeitvertreib der in Keszthely ansässig 
gewesenen einstigen herrschaftlichen Familie Festetics ge
handelt hat, zumal hier damals ein mehr primitiver Typ be
kannt war und nicht die „modernere" Abart, wie sie in dem 
bereits erwähnten Wiener Kalender dargestellt ist. Es be
steht allenfalls die Möglichkeit, daß irgendein aus dem 
österreichen stammender Bediensteter der Grundsherrschaft 
für die Verbreitung des Balaton-Stuhlschlittens „verantwort
lich" ist. Möglich ist auch, daß jemand aus Keszthely, der in 
der alten „kaiserlichen und königlichen" Armee in Öster
reich gedient hat, diese Schlittenart nach dem Balaton 
brachte. 

Erleichtert wurde die Übernahme dieser Schlittenform 
auch durch den Umstand, daß zu dem seit Urzeiten gebräuch
lich gewesenen und auch heute noch benützten „Knochen
schlittschuh" ebenfalls zwei nagel bewehrte Stöcke zur Fort

bewegung gehörten. Bei uns in Ungarn wurde zur Fortbe
wegung auf einem solchen Schlittschuh gewöhnlich nur ein 
nagelbewehrter Stock benutzt, in Österreich gab es manch
mal auch deren zwei. Auf dem zugefrorenen Balaton war 
der mit einer eisernen Laufschiene ausgerüstete hölzerne 
Schlittschuh seit uralten Zeiten in Gebrauch. Abbildung 5 
zeigt einen ähnlichen Schlittschuh aus Keszthely mit der Jah
resangabe 1878. Hierzu gehörten noch zwei von den erwähn
ten Stöcken. 

Diese Art hölzerner Schlittschuhe wurde dann im Laufe der 
Zeit von dem bereits erwähnten Kufengefährt vom vereisten 
Balaton verdrängt, jedoch der Einfall zur Ausgestaltung der 
Kufen-Laufschiene des Stuhlschlittens kam von diesem 
Schlittschuh selbst. Unlängst bekamen wir einen solchen, 
um das Jahr 1930 hergestellten Stuhlschlitten aus Ábrahám
hegy. Er ist aus Fichtenholz gefertigt (Bild 10.) ; als Lauf
schiene wurde ein gebrauchter Radreifen in die Kufen einge
arbeitet, der durch hölzerne Keile in ihnen festgehalten 
wird (Bild IL). 

Jene Stuhlschlitten, die auch eine Rückenlehne hatten, 
nannte der Volksmund „Herrengefährt". Diese Rückenlehne 
ermöglichte, daß das Gefährt von einer schlittschubewehrten 
Person von hinten her auf dem Eis geschoben werden konnte. 
Ohne eine solche Lehne hieß das Gefährt im Volksmund 
„Bauernschlitten". Außerdem gab es auch einen „Fischer
schlitten". Wie ein Vergleich mit der Abbildung 2 zeigt, ist 
auch hier österreichischer Einfluß erkennbar. 

Die Kinder in der Gegend des Balaton zimmerten eigen
händig ihre Stuhlschlitten. Zwei auf Kanten gestellte Bretter 
dienten als Kufen und der Sitz war holzkistenartig. Vorne 
waren die Kufen schief geschnitten, damit das gleitende 
Gefährt über kleinere Hindernisse leichter hinwegkommen 
kann. Als Gleitfläche diente ein dicker Eisendraht. Die Stöcke 
ersetzte ein nagelbewehrter ausgedienter Besenstiel. Die Stök-
ke der Erwachsenen wurden zuweilen häuslich hergestellt, 
zuweilen aber auf der Drehbank gedrechselt. Gelenkschnallen 
waren unbekannt. 

Die Benützungsart der Balaton-Stuhlschlitten war ganz 
verschiedenartig. Kinder und Erwachsene fanden viel Freude 
an ihm. 

Mit dem Fahrzeug unterwegs konnte man die Zugrichtung 
der unter dem durchsichtigen Eis schwimmenden Fische gut 
beobachten. Mittels starke Axthiebe auf das Eis wurden diese 
Fische auch betäubt und konnten dann einfach ausgeschöpft 
werden. Diese Fangart dauerte aber nur einige Tage, denn je 
dicker der Eispanzer wurde, um so weniger drang das Auge 
in die Tiefe. 

Die zünftigen Fischer hoben ihre Beute auch aus dem auf
gebrochenen Eis —, sie gelangten dahin mittels Stuhl
schlitten. 

Das Nordufer des Sees bekam erst 1909 eine Eisenbahn. 
Bis dahin fuhren die Dorfbewohner des Nordufers mittels 
Stuhlschiittens nach dem Südufer, wenn sie etwas einzukau
fen hatten und dort erreichten sie auch die Eisenbahn, wenn 
sie ein entfernteres Reiseziel hatten. Aber wenn es unum
gänglich war, wurden auf dem Eis des Sees auch längere 
Fahrten gewagt. Gefahrlos waren solche Unternehmen na-
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türlich nicht. So z. B. wollte 1932 ein Winzer aus Badacsony
tomaj Csopak erreichen, bei Balatonakaii brach aber unter 
seinem Stuhlschlitten das Eis ein und er ertrank. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand der herkömm
liche Stuhlschlitten vom Balaton und dies hatte manche 
Gründe. Damals wurde nämlich der Fischfang aus in das Eis 
geschlagenen Löchern eben wegen der damit verbundenen 
mannigfachen Gefahren eingestellt. Die nunmehr beiderseits 
des Sees vorhandene Eisenbahnverbindung sicherte auch eine 
zufriedenstellende Warenversorgung auf beiden Uferstreifen. 
Zu all dem kam, daß die dem Zweiten Weltkrieg folgenden 
Veränderungen der Lebensverhältnisse sich auch auf die 
Existenzbedingungen der ansässigen Bevölkerung auswirkten, 
indem man in zunehmendem Maße für Fernreisen die Eisen
bahn oder den eigenen Kraftwagen benützte. 

Die wenigen Jahrzehnte, in denen der Stuhlschlitten am 
Balaton heimisch war, sicherten seinem Dasein im Bewußt
sein der Bevölkerung kein dauerndes Andenken. Da er in 
den Jahren des Zweiten Weltkrieges zwangsläufig völlig 

En hiver, le Balaton est pris par les glaces pour de longs 
mois. Pendant l'entre-deux-guerres en hiver, le «chien en 
bois», cette forme de traîneau a été habituel sur la glace du 
lac. C'était une chaise, montée sur patins, glissant sur des 
fers de bande, poussé de deux bâtons à bout ferré. Les jour
naux de l'époque considéraient ce traîneau comme moyen 
de circulation ancestral sur la glace du Balaton. Mais János 
Jankó, déjà en 1902, est arrivé à la conviction que le «chien 
en bois» ne s'était répandu qu'aux années 1860. On peut 
suivre la direction de sa propagation vers Keszthely. 

Mais, puisque la dénomination «chien en bois» n'a apparu 
qu'en 1908, il est évident que même à Keszthely il n'était 
pas indigène. Auparavant nous rencontrons les dénomina
tions «traîneau, traîneau de glace», et «riskó» — expression 
patoise. Dans la région de Keszthely «riskó» était le nom 
général du traîneau. 

Nous supposons que cette sorte de traîneau nous est 
arrivée de l'Autriche. Sur une tête de page d'un calendrier 
viennois de l'an 1859 (Fig. 1) un «chien en bois» luxueux 
apparaît déjà comme agrès sportif. Nous pouvons faire 
remonter cet agrès sportif à des jouets d'enfants autrichiens 
et allemands. Otto Herman a dérit ces jouets. 

La première représentation connue du «chien en bois» de 
Balaton est de 1878 (Fig. 4.). Une planche épaisse en formait 
les supports, mais ceux du «chien en bois» plus moderne 
ressemblent aux supports de traîneau. Le premier «chien en 
bois» de Balaton connu a le même support que les «Knochen
schlitten» autrichiens (Fig. 2). 

Comment le «chien en bois» est-il arrivé sur la glace du 
Balaton? Voilà un problème qui est encore à résoudre. Ce qui 
est certain, c'est que ce n'est pas l'amusement hiémal de la 
famille Festetich qui a fait connaître le «chien en bois» aux 
habitants de Keszthely, puisque c'est un type rudimentaire 
qui apparaissait et non la pièce développée du calendrier 
viennois. Il se peut d'ailleurs qu'un employé autrichien des 
Festetics ait été le propagateur du «chien en bois». Mais 
d'autres voies d'emprunt sont encore possibles, puisque dans 
l'armée de François Joseph plus d'un soldat de Keszthely 
pouvait porter les armes. 

L'implantation du traîneau nommé «chien en bois» en 
hongrois, poussé de deux bâtons à bout ferré était facilitée 
par le fait que l'on poussait les patins en os, utilisés dès 
l'âge primitif jusqu'à nos jours, également d'un bâton ferré. 
Nous autres Hongrois nous servions d'un bâton, les Autri
chiens se servaient quelquefois de deux bâtons pour pousser 
ces patins. Dans la région du Balaton, le patin en bois, muni 
d'une lame en fer est connu depuis l'âge primitif. Des dessins 
de tels patins nous sont parvenus de Keszthely, de l'an 1878 
(Fig. 5). On se servait de deux bâtons pour pousser ces 
patins. 

außer Gebrauch kommen mußte, verblaßte auch sein An
denken Zug um Zug. 

Aber auch gefühlsmäßig spielte hier etwas mit. Ehedem 
hatte jedes Kind am Balaton seinen selbstgemachten Stuhl
schlitten, doch keinen Schlittschuh. Neidisch blickten diese 
Kinder den wenigen Altersgenossen von bessergestellten 
Eltern nach, die glückliche Besitzer nicht nur von Schlittschu
hen waren, sondern auch das dazugehörende Schuhwerk ihr 
eigen nennen durften. Es ist also gar nicht zu verwundern, 
wenn jene einstigen Kinder, denen anno dazumal der Besitz 
von Schlittschuhenein unerfüllter Traum bleiben mußte, jetzt, 
nach dem durch den Zweiten Weltkrieg herbeigeführten 
wirtschaftlichen Umbruch ihren eigenen Kindern nicht das 
Zusammenbasteln von Stuhlschlitten anlernten, sondern 
diese schon mit fabriksneuen Schlittschuhen beglückten. 

Das Volk am Balaton hat das Dasein des einstigen Stuhl
schlittens schon vergessen. Vielleicht wird er aber noch als 
Sportmittel und für den Fremdenverkehr zu neuem Leben 
erwachen, was gewiß nur wünschenswert sein könnte. 

Károly Sági 

Ces patins en bois, montés d'une lame en fer, ont été supp-
plantés par le «chien en bois» sur la glace du Balaton. D'autre 
part, ce sont ces patins qui ont donné l'idée de la formation 
de la surface glissante, de la «lame» du «chien en bois». 
Récemment nous avons trouvé à Ábrahámhegy un vieux 
«chien en bois», construit vers 1930 (Fig. 10). Sa lame est 
un bandage métallique de jante ayant servi, dont des coins 
de bois assurent l'ajustement serré (Fig. 11). 

Les habitants de la région appelaient «chien en bois de 
haute volée» les traîneaux qui avaient un dos. Ce dos per
mettait que le «chien» soit poussé par un patineur. Le traî
neau sans dos s'appelait «Chien en bois paysan». L'homme 
du Balaton connaissait encore le «chien en bois pêcheur» 
(Fig. 12). Ce dernier accuse de l'influence autrichienne qui 
apparaît clairement si nous le comparons avec l'exemplaire 
que montre la figure 2. 

Les enfants fabriquaient eux-mêmes leurs «chiens en bois». 
Deux planches mises de chant en formaient le support, au-
dessus duquel on appliquait un siège en forme de caisse. 
Le devant des planches du support était coupé en biais pour 
que le «chien» glissant puisse passer par-dessus de petits 
obstacles. Un gros fil servait de surface glissante. Les enfants 
poussaient leurs «chiens en bois» de manches de balai ayant 
servi où ils avaient enfoncé un clou. Les bâtons des adultes 
se préparaient à la maison, mais quelquefois ils étaient faits 
par un tourneur. Mais le bâton du «chien en bois» du Balaton 
n'avait jamais de dragonne. 

Le rôle du «chien en bois» du Balaton était très multiple. 
Enfants et adultes s'en servaient volontiers pour s'amuser. 

Sur la glace mince et transparente du lac, on pouvait bien 
suivre les poissons qui glissaient sous la glace. Un coup 
énergique de hache sur la glace pouvait étourdir le poisson. 
Mais cette sorte de pêche ne se pratiquait que quelques jours, 
puisque la glace épaisse n'est plus diaphane. 

Les pêcheurs en hiver péchaient sur la glace du lac. Ils 
allaient au lieu de la pêche sur un «chien en bois». Sur le côté 
nord du Balaton la ligne ferroviaire ne s'est construite qu'en 
1909. En hiver, des villages du côté nord, on allait au côté 
sud avec un «chien en bois» pour faire des emplettes, pour 
prendre le train. Quelquefois on a parcouru des distances en
core plus grandes sur la glace, s'il en était besoin. Ainsi p. ex. 
en 1932, un sommelier de Badacsonytomaj voulait aller à 
Csopak, mais à Balatonakaii il a peri dans un accident. 

Après la deuxième guerre mondiale le «chien en bois» a 
disparu de la glace du Balaton. Il y en a plusieurs causes. 
Après la deuxième guerre mondiale, la pêche sur glace a été 
interdite puisqu'elle est dangeureuse. Grâce au chemin de 
fer, l'approvisionnement des deux bords est égalisé. Et, au 
surplus, à la suite du changement arrivé après la deuxième 
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guerre mondiale, les circonstance matérielles des habitants 
se sont améliorées: s'ils voyagent, ils prennent le train, ou 
partent en leur propre voiture. 

Ce ne sont que quelques décennies qui fixaient la notion 
du «chien en bois» à la connaissance de notre peuple. L'inter
mittence forcée des années de la deuxième guerre mondiale 
a suffi à en détriure la mémoire. 

A tout cela, s'est ajouté encore un motif affectif important: 
les enfants de la région du lac avaient leur «chien en bois», 
mais ils n'avaient pas de patins. Ils regardaient d'un oeil de 

Балатон на долгие месяцы замерзает. В прошлом, в 
период между двумя мировыми войнами, по льду перед
вигались на финских санях. Они представляют собой по
добие кресла, установленного на полозья, подбитые же
лезными шинами; сидя в них, человек при помощи двух 
палок с острыми наконечниками отталкивался ото дьла. 
В начале века считалось, что финские сани являются ис
конным балатонским зимним средством передвижения. 
Но уже в 1902 году Янош Янко пришел к выводу, что 
финские сани получили распространение на Балатоне 
только в 1860 году. Впервые начали их применять в Кест-
хейе. 

Однако, не Кестхей является их родиной, на что указы
вает тот факт, что впервые это название (финские сани — 
«факутья», по-венгерски — «деревянная собака») появля
ется только в 1908 году. Раньше их называли санями, 
ледовыми санями, «ришко». Словом «ришко» в окрест
ностях Кестхейя обозначались вообще всякие сани. 

Мы думаем, что в Кестхей финские сани попали из 
Австрии. В одном из австрийских календарей на 1859-й 
год на январской странице изображены искусно сделан
ные финские сани (рис. 1). По всей вероятности, они 
ведут свое начало от австрийских и немецких детских игр. 
Эти игры описаны Отто Германом. 

Самое старое изображение балатонсих финских саней 
относится к 1878 году (рис. 4). Полозьями для них слу
жили толстые массивные доски, и только позднее появи
лись полозья, похожие на санные. У наиболее старых из 
известных нам балатонских саней полозья австрийского 
типа (рис. 2). 

До сих пор неизвестно, как попали финские сани на 
Балатон. Во всяком случае, их переняли кестхейские жи
тели не у семьи Фештетичей, якобы пользовавшейся ими 
как одним из видов зимних развлечений. Появившийся 
на льду Балатона тип саней был куда примитивней изоб
раженного на календаре. Возможно, их популяризато
ром был один из австрийских служащих Фештетича. 
Возможно, однако, что они распространились на Бала
тоне и другим путем — в армии Франца-Иосифа слу
жили ведь и кестхейские солдаты. 

То, что финские сани привились у нас, легко понять, 
ведь на известных с древних времен и по сей день еще не 
вывевшихся костяных коньках тоже скользили, оттал
киваясь палкой с острым наконечником. На Балатоне 
с древних времен известны деревянные коньки, подбитые 
железом. На рис. 5 изображены подобные коньки из 
Кестхейя (1878). Их тоже употребляли с двумя палками, 
имеющими железное острие. 

Эти деревянные коньки, подбитые железом, были вы
теснены с Балатона финскими санями. Однако, решение 
плоскости скольжения, полозья, были заимствованы у 
этих деревянных коньков. Недавно музеем были приоб
ретены старые (ок. 1930) финские сани из Абрахамхедя. 
Сани сделаны из соснового дерева (рис. 10), полозья — 
из старого обруча, плотное прилегание которого обес
печивалось деревянными клиньями (рис. 11). 

В народе финские сани, у которых имелась спинка, 
называли «господскими», сани же без спинки называли 

convoitise ces quelques garçons aisés qui avaient des patins 
et des souliers qui étaient de toute nécessité pour faire du 
patinage. Il est donc naturel qu'après la libération, ces enfants 
d'autrefois dont les patins étaient le désir inaccessible, n'ont 
pas appris à leurs enfants comment on bricole un «chien en 
bois», mais ils leur ont acheté des patins. 

Le peuple a oublié définitivement le «chien en bois». Du 
point de vue du sport aussi bien que de celui du tourisme, il 
serait désirable qu'il revienne à la mode. 

Károly Sági 

«крестьянскими». Были известны и «рыбачьи» сани,в ког 
торых явно выражено австрийское влияние (рис. 12), это 
особенно ясно видно, если сравнить их с австрийским 
образцом (рис. 2). 

Дети, жившие на берегу Балатона, сами делали себе 
финские сани. На две, расположенные на-угол, доски при
бивали ящик. Доски, служащие полозьями, были косо 
срезаны, чтобы можно было преодолевать небольшие 
препятствия. Толстая проволока заменяла шины. В палку 
от старой метлы вбивался гвоздь, и этим отталкивались 
при движении. 

Палки для своих саней взрослые иногда делали сами, 
иногда же их выстругивал мастер. Необходимо отме
тить, что палки для финских саней никогда не имели 
запястного шнура. 

Финские сани в жизни балатонских жителей играли 
весьма разнообразную роль. 

Они служили развлечением для детей и взрослых. 
На санях легко можно было преследовать плывушую 

под прозрачным льдом рыбу. Сильный удар топором по 
льду оглушал рыбу. Этот способ рыбной ловли можно, 
однако, применять только в течение нескольких дней, 
пока лед еще тонкий и прозрачный, на толстом льду это 
уже неприемлемо. 

Зимой балатонские рыбаки ловят рыбу из проруби. 
К месту ловли они тоже подъезжали на финских санях. 

На северном берегу Балатона железная дорога была 
проведена лишь в 1909 году. Жители северного берега 
Балатона, чтобы произвести необходимые покупки или 
сесть на поезд, пересекали озеро зимой на финских санях. 
Иногда предпринимался и более дальний путь. Так, на
пример, в 1932 году один бадачоньтомайский винодел 
собрался в Чопак, но по пути в Балатонакали стал жерт
вой несчастного случая и умер. 

После второй мировой войны финские сани исчезли 
с балатонского льда. Этому много причин. 

После второй мировой войны была запрещена опасная 
ловля рыбы из-подо льда. Так как железнодорожное 
сообщение имеется теперь на обоих берегах Балатона, то 
устранилась и разница в снабжении северного и южного 
берега. К тому же с изменившимися после второй ми
ровой войны условиями жизни улучшилось и матери
альное положение балатонских жителей, поездки они 
совершают на поезде или собственном автомобиле. 

В памяти людей балатонские финские сани жили лишь 
в течние пары десятилетий, в настоящее время они уже 
забываются. К тому же тут имеются причины и эмоци
онального характера. В прошлом у балатонских детей 
были финские санки, но не было коньков. Они с завистью 
смотрели на несколько богатых счастливчиков, имевших 
не только коньки, но и ботинки к ним. Естественно, что 
человек, в детстве мечтавший о недоступных ему конь
ках, своего ребенка теперь учит не сколачивать сани, а 
покупает ему коньки. 

Балатонские финские сани теперь окончательно забы
ты. А жаль. Было бы неплохо воскресить их как с точки 
зрения зимнего спорта, так и для иностранного туризма 

Карой Шаги 
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