Az udvarhelyszeki

s:z;ekely s:z;eker.

A szekely fofoglalkoz8sa a mezogaz<iasag. Foglalkosasahoz ssukseges
mindenfele magagyartotta esskoze es szerszama kozott egy sines, amelynek elkeszttese annyl alapos munkat, kezbeli jartassagot igenyelne, mint
altalanosan haeenalt jarmfive - a szekere, Bar kesztteee ujabban mind>
inkabb a varosi iparos, a kerekes kezere jut, megis alig van olyan falu, ahol
ne talalkozna szekercsinal6 ember. Leginkabb aparol (iura sZlill6 mesterkedes ez, amit az eltanulas alkalma mellett az is magyaraz, hogy sokfele
ertekes szerszammal es felszerelessel kell rendelkeznie annak, aki szekeret
akar kessttenl. Varmak mesterei, akik megszegodolt arert masnak dolgoznak, de nem tekinthetok hivatesos iparosoknak, mert fofoglalkozllsuk megis
csak a gazdalkodas; es vannak - ilyenek a szekely gazdak csaknem kivetel
nelkii! - akik javitasokat vegeznek, vagy reszeket maguk p6tolnak sajat
szekeriikon, Nagyobb sserssam, mint amilyen a ker~kagyeszterga, vagy a
IIsgykaldnftiro,
videkekkent egy ha akad; ezeket aztan k020sen hasznaJja
tobb falu, Nemcsak a szeker fareszeit csinAlja a ssekely gazda, de a hozzaval6 faszerszamokat is. A vasalas a falusi kovacs munktija. a vassserssam
pedig javareszben ciganykessttmeny.
NagysAg es hasznalat szempontjabol odele szekeret kulonboztethetiink meg:
1. Egeszvilgas vagy vagasos.

2. H aromfertBlyos.

3. Felvagss vagy feivagasos.

4. Veioezeker.
5. Kocsiszeker,
A vagas vagy vagasos elnevezes a kerekvagastol
vessi eredetet.
A kerekvagasok koze, vagyis a nyomtavolsag a nagysag szerinti megkiilonboztetes merteke.
Az egeszvagas.szekeret sik helyen, rendszerint okdr vagy bivaly utan
hasznaljak. Ritka a Mromferlalyos.
Legaltalanosabb a fl!lvagas, mert ezt
megbtrja a szekely apr6 lova es tehene is. Mindezek nagy megterhelest
biro, nehez szekerek.
A vefoszeker a Iegkonnyebb (1. ibra); eloresze az eketaUga, melyhez
egy kismeretfl lajtorjas hiitsoresz jar. Azert hivjak vetoszekemek, mert
ebben viszik a mezore a vetni val6 gabonat, a vetoszereleket es marhaeleseget,
A kocsiszeker a Iobbmodu szekely gazda parades utazoealkalmatos ..
saga.
A veiQszeker kivetelevel valamennyi szekerfajta lenyegileg' azonos
szerkezetii. Reszei a kovetkezok:
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1. A szekersli; ez all: a kerekekbol es a tengelysserkezetbol, Kit ali
van, U. m. el& es utoszekersl]; a kettdt osszekot! a nyujt6. Az eloszeker«
aljhoz tartozik a fergettyii. az utossekerelihoz a tengelyszerkezettel ossze«

I. abrll. Vetdszeker,

epitett IOcsos.r6konc8. A szekerelfhoz szamit meg a rrid s a lovasszeker
[elherce a kesefilkkal.
2. A szeker felsoresze kiilonfelekepen alakithato.
Az U. n. erdolo szeker - a nyik6mentiek szerint a fajiga - a puszta

2. abra, Hordolajtorjas

seeker,

szekeraljra rakott deszka es a r6koncanak tamasztott
alakul, Ezzel hordanak fit, tragyat, kovet es homokot.
A lajtorjas osszeaHitas ketfele, U. m. horddlajtorjas
(2. es 3. abra.)

3. abra. Deckaslajtorjas

ket oldaldeszkabol

es

decksslajtorjas

seeker.

A hOl'd61ajtorjast szena~ es gabonahordaskor hasznaljak. Atlag ket
01 hosszu. A decklislajto1'jast tekerodsskor torokbuza, pity6ka, tok, buza
stb. beszallttasara, nagyobb utakra, utazdsra.
Az erd610 es 18jto1'j88 osszeallitasmil a szekerel] ugyanaz, kiilonbseg
legfeljebb a IOcsokben van. Ritkan fordul elo, hogy a szekely gazda egy
szekereljre felvaltva szerelne ezeket a felsoreszeket. mert rendesen ket szekere van: egy erdolO es egy lajtorias.
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Hadz Ferenc Rezs~

A kovetkezokben a ssekerreszek tii~etesebb lefrasat adom, kiterjeszkedve a hasznalatbol mar kiment, de meg megtalalhato regi szerkezettiekre is.
A kerek. Leg&ibb e videken talalt formaja az egy cserefaeonkbol vagott
fakorong, (4. abra.), Egy szekerhez vale 4 ilyen regi kerek az udvarhelyszeki

4. abra. Fakerekek,

Patakfalvarol keriilt a.z udvarhelyi ref. kollegium neprajz] gyiijtemenyebe.
A nagyobb kerekek atmeroje 68 em, a klsebbeke 50. Mind a negy tengely»
.lyuk 20 em atmer6jfi. Ket kerek kopott es hasadt helyeln 3'5 em, erds, kerek
facsa.pok lathatOk. Ezek a szethasadas megakadalyozasdra seolgalnak.
Hargitaalll falvakban 25-30 evvel ezellStt - regebben Altalanosan hasznale.tos volt az 6. n. f8koszek~r (5. !bra) a fakokerekekkel. Nem volt

5, abra. Fakoszeker.

vasalas sem a szekeren, sem a kereken, ezert mondtak fakonak. A fak6s
kerek minden reszeben erosebb, vaskosabb volt, mint a rna hasznaletos:
kerekagya Ielmeter hosszu, fala 10 em magas, 15 em szeles, Otr~zii kerek»
fala idovel elvaslott, a kerek otszogge valtoeott ugy, hogy joggal mondhattak rola trefasan "nem gordiil, hanem lepik", A fakoszeker tengelyet a
parnwal guzs fogta egybe. Vesszobol csavart koMI a guzs, amit rendesen
ffizfavesszobOl siritettek. Az itt kozolt fskoszekernek csak a, kereke faka;
a guzs helyen 'mar vas fojt6karika van. Guzsos fakoszekeret ezen a vide·
ken nem sikerillt talalnom,

.Az udvarhelY8zeki 8zekely ezeker,

i3

an:

A mai kerek
4--6 reszes kerekfalb61. 8-12 fent6b1)l (kullo), es a
kerekagyb61 (kerekfej), Leginkabb az 5 falas. 10 feniOs kerek hasznalatos,
A kerekek merete allandonak mondhat6; a nagykerek 92-95. a klskerek
80 em atmeretu. A nagy» es kiskerek merete kozotti kiilonbseg a fergettyiis.
magassltg + 3--4 em eses az eloresz fel.e. A kerek vasalasa: kiwI az
ebroncs, amit tiizesen huznak a kerekre. 5 pal' vasszeg fogja az abo
roncsot a kerekielhoz, A kerekagy
vasalasa: kiviil a fentok toven ket
f{)karika. az agyvegeken (kiviil) a
ket sipkerik« s beliil a ket persely,
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c:
6-I)/a. Abra. Az eloszeker r~zei: 1. fergettyii; 2. pama;
4. eha: 5. orra; 6. koslantyu.

I

3. tengely (ostor),

A tengely. Hossza: az egesz vagas szekemel 200, a haromfertalyosna!
188, a felvitgasnal 178 em. A tengely es a rajta fekvo parna vesete lefogia
az agas ket SZRrst. Az eloszeke» agasa ket reszbOl all (6. as 6"a. abra), Egyik
vege az Agas orrs: 50 cm-es, kihegyesedd nyulvany. melyet a rlid ket szarnya
fog kozre. Szabadon allo ket szadt az dhs (Haromseeken leha) koti ossae,
mely a nyujiO alatt fekszik s megakadaylozza az agas omfnak lebilleneset
es vele a rod leeseset, Az ut6szek~r agasa egy darab; orra szeggel. vagy
fojt6karlkaval a nyuJt6hoz van rogzftve. (7. es 7/a. abra.)
A nyu}t6 egy kb. 2 oJ hosssn, negyszogletes-Iapos biikkfarud, a sseker
ktilonboze) nyujtasat szolgiil6 5 lyukkal, A nyujiO kapcsolja az ut6szekeret
az elOszekerhez e9 seabalyozse a szeker hosszat (5. libra).

7. abra, Az utoszektr tengelye, agase,
panuija.

71a. abra. Az ut6szeker IOcsos rokoncija.

A tengely vesreszei. A tengely kiilso viget, az osiori egy karika fogja
koriil, mely feliil a rovid fels6 merokvesben, alul az als6 merokvesben foly •
.tatodik. Az also marokvas csaknem a tengely kozepeig er es csigaszerii
visseahailassal vegzodik. A tengelyen forog, a kerekagy ket vegen a kals6 es
be/s6 t8ngy~rkarika. A tengelyt es parnat osszefogja 1 par fojt6karika az
eloszekeren e.s 2 par az utoezekeren (5. libra); ez utobbiak kOziiI a belsf
part csavar kapcsolja ossze. Az eloszeker Ifgasara alkalmazzak ujabban a
kerii16vasat. Ezen kerii140rdul a fergettyu s vele az egesz seeker felso resze.

Hadz Fertmc
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Egy hosszu; a fergetiyiit, parnat es tengeJy~ atero vass~eg c:;nn~~ a !or~u~
lasnak a tengelye; derekszog a neve. A kerekszeg a kerek kieseset gatolla.
A szekeraljhoz tartozik meg a rud, amely ketfele: merhe» es /Orad.'
Mindketto anyaga nyirfa. A marharad 3'5 m hosszu, vastagabb vegen egy
1:elm6teres behasttas van, a rod ket szarnya. mely kozrefogja az elso agas
orrei. A radszarnyabeli szog kapcsolja ezeket egybe. A rod elejetol 40 emnyire van egy veset, amelybe
a radlsb jar; ez rogziti a rud~
hoz a jarom befogasara alkalmas hargas rudfejet (I. 1. librat). A /Orud valamivel kony«
nyebb, mint a merherud; szar«
nyas vege olyan, mint aze.
""
Masik vegen egy szeg van,
melyhe a segiMUmc ket kari,
kaja akaszkodik. A lovasszeker rudjanak ket szarnyan es
az agas orran 'keresztiil Iekszik .a, ielherc vagy [eherc, egy
szeggel az agas orrshoz tiizve
(8. abra). A [elherc hargara
8., libra. P,l.zel~szeker reszei; 1. felherc;
(horgara) van akasztva a ke»
2. felhercpaca; 3. kesefa,
sefakarikaval a keseie. A [el»
,
here ket ve~re vaskarika van
hUzva, amely egy darab az U. n. felhercpaic8val. Ez egy sokfelekep. cifran
hajlttott, negyszogletes rudvasbol keszi.ilt ress, amely hozzafogja a felhereot'
a tengeiyostorhoz. A veUJszeker elso reszet kepezo eketaligahoz killon rud
jlir, amit fezsolanak (tezsojimak) hivnak. Ennek az eleje olyan, mint a
marharude; vege azonban nem 8zarnyas, hanem vagy hargas. vagy lenco«.
Hs hargas. ugy egy fiiggoleges !lIasu szegg.el kapos0l6dik az ekeialiga ket

~~~~~~~~~!~~~~~~~"':l

9. libra, Ldcsok.

sikkatyrija (sikk6tyrija) ko.ze; ha lencos, akkor a Line karikajat akasztjak
a rud szegire. A iancos tezsoiBi akkor hasznaljak, mikor negyesbe vagy
hatosba fognak. A Iohoz h88znalt tezsole eleje olyan, mint a 16rUde.
A szeker .a.ljat a felsoresszel aUks koti ossze (9. abra). Az eioszeker
parnajan all a fergetlyii, melynek ket szelen levo vesetebe a r6koncBf (r6s
kincei) illesztik es Iaszeggel lerogzitik. (6. abra), Erd616 ossze8.l1itasban a
hosszu rokonce hasznalatos, lajtorjasban tobbnyire kicserelik a hosszut a
roviddel, amit rtivtd r6kincanak, a homorodmentiek kos/antyanak nevez=
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nek, Az erdal6 szekernel csak hatul van lacs es pedig az a fajtaja, mely a
hosszu rokoncavsl egybeszerkesztve,
a Mcsos rokollcat alkotja (718. es
9. abra c.). Ezt a IOcssfajtat, val6sziniileg azert, mert az udvarhelyszeki Bagy
kozseg gazdai hasznaltak ezen a videken eloszor, bagyi locsnek nevezik.
A lajtorjas szeker lOcse tobbfele. Van U. n. suta16cs, melynek ket fajtaja
hasznalatos. Az egyiknek a ieie, vagyis az a vege, mely a lajtorjat fogja,

.hats6

10. abra. Ernyo vagy kobor.

lOla. abra. Talabor.

egy villaszerii agas, mely ket ssaraval es az azokon attuzott faszeggel kozre«
fogja a lajtorja 8l18t (9. abra, 8). A masik sutaiocs kiszelesedo fejerl egy fara.
gott lyuk van; ezzel fuzik a lajtorja Ossze4Uitisa kozben a l6csot a lajtorja
8l1ara (9. libra, b»). Az u. n. szarvas vagy agaslOcs egyik 80ga rna mar vase
hOI van: az ugyancsak vas«
bol keszult guzs fogj,a. a laj~
torjahoz. A lajtorjas szeker,
nek ez ma a legaltahinosa.b.
ban hasznaIt
locsiajtaja
(9.
abra,
d).
FaAgas.
vagy
ssarvas-ldcs,
vessz6-guzs'
zs.BJ rna mar nem tatafhat6.
A szeker fels6. legfon»
tosabb resze a Isjtorja. Ket~
fele van: a bordo» es dec:
kas lajtorja. A hord6iajtor<
js 2 61 hosszu es kb. 80-

100 em magas (2. iibra). Re·
szei: a fenyo. vagy nyirf~
hOI keszi.ilt ket par alia. A
lels6 aUak eleje hegyes vi.
dekeken hargss, vagyis fel·
fete
gorbii16
allszarvban
vegz6dik, hogy a lajtorjanal
sokkal magasabban rakott
terti ele ne csuszhasson, A

hord6isjtorja
ket szels6, a
11. Abra: Kerekfa] .kihujtopad.
kozepso s a hats6 tengely
feletti egy par fokat kemenyfabOl lecsserfien faragjak: ezeket oszt6zapak.
nek hivjak. A zapnak az 6110n tUlnyw6 kihegyezett
vege: a csiiknye.
A hats6 t~!l~el¥ f~lett~ kit zap, helyenk!nt
cifran kivagott deszkalap.
A_z~pok kozotb Iajtorjafokok rendesen hantadan
mogyoro- vagy fenyQf,a.
paIcak. A rakott hord61ajtorj/ls seeker Jajtorjai·t elol.Mtul lane fogja ossze.

•
Az U. n. deckaslajtor}/lnak is van fe)s(j. s als6 /Ilia; az allakat zapok
kotik ossze, melyek kozi.il kettdt - nyilv8.n a disz kedveert ~ kettos
hajlessal szoktak faragni, (3. abra.) A lajtorjak belso Ieliiletere egy sor

Hadz Ferenc Bezso
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vekony desskat alkalmaznak, Az elUMuitul nyitott 8zek6rfelsoreszt deszka
vagy vesszdfonatos buta Mszakkal zarjak, melyek a cifranfaragott cssi»
lasrs tamaszkodnak. (3. abra.) Utazasra, vagy darabos terti sZlilIitasakor
a bata Mszak helyere lancos saraglyakat akasztanak.

12. abra. Hargas f6sze.

13. abra. Kerekfa)(uro

pad.
)

J

14. abra. Bokaz6 furlA.

'f

~

15. abra. Csapfuru.

000
~6. Abra. Fentok,

17. Abra. Fentobokazo.

A szeker felso reszehez 8zil.lnithA.to vegUl az erny6 vagy kobo»,
(kober) melyet a deckaslajtorjas seeker lajtorja allaira szijaznak. (10. abra.)
Favaeat az udvarhelyszekiek Fenyeden csinaltatjlik, ahol osidok 6ta kiil&nosen ertenek hozza. Az erny6 reszei: 2 darab 6 em atmerojii a1jnid
3---5 k6zbenso rrid; termeszetes gombolyu, (t. n. kihrizott fenyofab61.
Ezeket 7-8 reszre osztva megvesik es a veseteken atfuzik a kavakat,

ee

Az utlvarhetyszeki .szelt.ely· szeke«,
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melyeknek anyaga valamilyen sztjas . fa. fuz, ny4r,. stb. Kezvonopadon
1· em erosre es 5 em szelesre .Iaragiak It kavat es 3-4 napra a hajtoban
hajlitjak,. amig megszdradva megszokik. A szoksilen k8v8val keszult
ernyd osszeroppanna ... Az ernyore .valo borUOt· gy6kenyb61 szovik az
udvarhelyszeki Siklodon s a marosszeki Harasztkereken, .
A Iegaltalanosabban hasznalt iiek: a telebor. Ez egy kb. 60 em hosssu,
kerektalpszelessegre kivitjt fadarab: atfurt orran keresztiil lane jar, arnelynek horgat a nyujto egyik crreval6 lyukaba akasztjak. A tslebor a belejaro
kereket megakassza. (lO/a. Rbra).

..

A szeker keszitese. A szukseges

faany~got a :~zekely erdoles k02'
ben szedegett ossze. Otthon fejszevel ":le~hiintja.: ~dnagyolja es vagy a
kemenceben
megsiiti,
vagy a iekenoben le«
iorrezz«, utana, nehogy
megrepedjen,
vekony
tragyaval bekeni. Ha
nem su~i.fOzi, ugy el«
teszi szena vagy szalrna koze a pajU.ba,
hogy szel ne ia/alja.
Arra j~n vigyaz, hogy
az cszkozfitt
osszcl
vagja es kizar6lag hot,
fottara,
(holdfogyta.·
ra), mert az ujsagkor
(ujholdkor) vagott igen
sulyos es hasados.
A kerek keszltc.
se. A ker~kf818kat termeszetes
gorbiiltsegiJ
U. n. hSl'g88 biikk vagy
18. libra. Kcrc:ka~y.es:tterga_
szilfab61, 4-6 reszbol
faral!jak. A falak kiilso kerekseget token
bBrddal farU!ljak ki, sablonnal megadva iii magos es lorpebb
kerek
kUlso ivet, A belso gorbi.iltseget a kerekiel. kihajt6padban
nagyoljak ki
fe8zevei (11. abra), a belso Iveles kidolgozasahoz a hargas fesz~t hasznaljak
(12. libra.) A kerekielek .azutan 11 kerekfalfrir6padra kerulnek (13. libra),
ahol a megszamozott bokak, vagyis a kiiUok kerekfalba jlir6 csapjai helyet
- a bokalikakai kijelolik s megfurjak az U. n, bokaz6 fliruvlli. (14. abra.).
A szomszedos kerekfalak erintkezd feliiletebe csapfrirrivaJ (15. abra) pontosan osszetalalo lyukakat Iurnak a Ialakat osszetarto kerekielcsepok. sza.
mara. Ujabban facsapok helyett eros vasszegeket hasznalnak e celra.
A fenlot vagyis kullot k6risfab61 faragjak.· (16. abra.) Egyik vege a
-kerekfBlba iIIo boke, rnasik a kerekBgyba (feibe) jar6 csep. Eldbb a
kerekagybB illesztlk a fenI6ket,' (megfentozik
a kerekagyaf). azutan a
fentdf' megbbkazzlik, vagyis a kiillo szabadonallo masik veget megfaragjak. Hogy .a.boka pontes Iegyen, faragas kozben folytonosan taitiigatjak a
bokelikb«. (17. abra.), Mikor a fenMt a ker~kagyba iitik, vas bokakarikaf
huznak a bokara, nehogy az iitestol megserUijon.
A kerekagy esztergan kesziil; anyaga a le~kevesbbe repedo nyir, vagy
szilfa. Az esztergapad igen sokfele; van hibbal, kezzel hajthat6 es vizi'
hajt:asra berendezett is. Az ujabbak leginkabb egyeni kitahilasok, ezer.
'ilcsterkedesek;
felhasznalnak hozza kiiJonbo.z6 gepalkatres.zeket, vaslen·
ditokerekeket stb. A 18. abran bemutatott az udvarhelysz.eki lengyelfalvi
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8art~a kerekes nernzetseg kb. 120 eves kerekagyesztergaja. A hozzaval6
kettos kes 75 em hosssu, horogsaeruen hajlitott elekkel. Egyik veget. az
illithat6 supporton, az U. n. cirkalmon nyugv6 ket kezbe fogjak, a masikat
a vallnak tsmasstjak esztergaliis kosben, A kiesetergalt 'kerekagy a kerek»
faiazopadba
keriil (19. libra), itt kimerik a fentocsapok hely.et, (8---:12)

19. libra. Kerekfalazo pad.

20. libra.
Fiilesves(i.

21. abrs.
Botoka.

a klcsi csapfriruval (15. libra) minden meret helyen ket lyukat Iurnak s .~.
fatesves6vel, (20. abra) amit bot6klival (21. abra) iitogetnek, kivesik a
negyszegletes fent6csap vesetei, A megfent6zott
kerekagyat aztan viz~
szlntesre fektetik, zsineget kerltnek a kerek.agyra s avval pontosan ·ldjelo..
.
lik a bokak helyet, Illetve
a fent6k hoassat, Most ko~
vetkezik a legveszod~ge.
sebb res.ze ·8 kerekkeszfteSdnek: a kerek osszeaIlitasa.
Egysserre kell egymasba U·
leszteni .a. kerekfalak facsap.
jait es ugyanakkor a kerekfalak bokalikaiba a fen.
t6k bokllit. Ha a kerek OsZ'
szeallttasaval elkesziiltek, ko,
vetkezik a kerekagy meg.
furas8. A foldben lyukat as$
nak, akkorat, hogy a kerek»
agy hosszabb fele beleferjen. A lefektetett kerek ket
kii1l6jet agas covekkel a
foldhoz rogzitik s a nagy
kaMnfrirrival megfurjak a ke,
rekagyat, (22. abra.). A nagy
kalanfUrot ket ember hajtja,
. uras.
22. ab ra. Kere'k agy f"
ej:ly harmadik a nyel kozepere til nehezekkepen.
A tengelyt biikkfabol csinaljak. :48-50 em h06SZU, kifele konikusan
vekonyodo gombOlyii resze: a tengeiyostor .. Az ostorok kozott! resz felso.
is also sikia homoruan faragott, A' tengelyen fekvo parnlll felm domboruan
faragjak, hogy a rajta allo, also sikjaban szinren domboruan faragott [er«,
gettya k.onnyc:n ford~lhasson. A te!1gely. ~ pBr.'}B kozotti~ negyszeg~~te6l
vesetbe Illesztlk az agast. melyet vdlaszerfien nott nylr, fuz vagy bukk~

...4.. cserge keszite8e az udvarlielymegYei Bdgy kOzsegben.
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fabol barddal es kezvonoval faragnak. A tengelyt a
kidolgozashoz nem togjak
be a kezvon6~ vagy a gya~
iupedbe, hanem a kinagyolt
egyik ostora legveget rene
desen AZ arnyekalja (relszer)
oszlopaba furt lyukba illesztik; a sulyos es hosszu fadarab vege ebbe a lyukba
ugy megszorul, hogy kez.
vonokessel igen alkalmato:
san JOdolgozhatO. Lajtorja,
zap, fento stb . .a. kezvonopadon kesziil. (23. abra.)
Oregebb emberek szerint,
23. libra. Kezvono.
alig egy 40-50 evvel ezelott
.
szep, diszes volt a szekelyszeker, Tengely~ parna, sgas, rud, sarag/ya. csst#
ISs tehstele volt faragott es festett disszel; a hats6 tengelyre a szeker
gazdajanak neve es a keszites eve volt reavesve. Ma a festett es faragott
dlsz teljesen eltimt; neml nyomat egyediil a csetle» kiV8g8ssn, a felherc#
pat;~· es also msrokves hajlitasan lehet latni.
Haaz Ferenc Rezs6.
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