
mádba értünk... földje méternyi mély
ségig forgatott. 

Mindent összegezve feltártunk 28 
sírhelyet... legnagyobb részben fe
nékrészi urnatöredékekkel. Feltárásra 
került 6 egész urna, 2 urnafedő tál, 
2 mészbetétes kis edény, 3 kis bögre
töredék, 7 ép kis bögre, 1 urnazáró 
edény, 1 tál és 1 kis tányér. Az urnák 
közül a föld lehordódása következté
ben felszínesebbre kerülők mind el
pusztultak a föld munkálatai, során. 
A talált kis tál is két darabra törve 
feküdt a humuszos rétegben . . . Ho-
vatartozandósága természetesen meg
állapítható nem volt. Kézzel szabadon 
készült,... s ima, . . . korommal színe
ződött. Az egyik urnában a csontok 
között égett őstulok-szarv darabot ta
láltunk. 

Feltűnő volt az urnák es környező 
föld teljes fémszegénysége. Mindössze 
az egyik urnatöredékben a csontok 
felett négy ujjnyira a föld között talál
tam egy egyszerű, öntött bronztűt... 
valószínűleg hosszátartozó spirál 
dísszel. 

Feltűnt az urnák egymástól való 
távolságának egyező volta, határozott 
irány hiánya a temetésnél, a temet
kezés különböző mélysége azonosan 
kimunkált viszonyok mellett és az 
üres illetőleg földtől mentes urnában 
a csontoknak aránylag kis mennyisége, 
hamutól, széndarabkáktól, földtől... 
szóval minden idegen anyagtól való 
mentessége, ami azt a benyomást 
kelti bennem, hogy a csontokat talán 
egyenkint szedték ki az égetés helyé
ről, és csak egy részét helyezték az 
urnába. 

Az elmúlt években ugyanezen a 
helyen találtak urnában két bronztűt. 
Sikerült megnéznem őket. Mind a kettő 
vaskos . . . öntöt t . . . borsónyi sőt mo
gyorónyi gombbal . . . a tű nyaki ré
szén a szokásos poncolt dísszel.. . 

Mint mellékes epizód . . . az egyik 
urnában apró állat nem égett csontját 
találtam. Az első pillanatban arra gon
doltam, hogy talán az illetőnek ked
venc kis állata volt, és mellé tették az 
urnába. A csontok összerakásakor 
azonban kiderült, hogy kár a szenti
mentalizmusért, mert az bizony nem 
egyéb, mint . . . vakondok. Bizonyára 

alagútjával a felül sérült urnába tévedt 
és nem bírván abból alagútjával ki
jönni . . . ott pusztult. 

0 L. Arch. Ért. 1896, 176. 1. és 
1897. évf. 304-317. 

A vajtai avar leletek (II. t. 2. k.). 
A Székesfehérvári Szemlében már 

jeleztük, hogy 1932 nyarán Vajtán 
járván gróf Zichy Aladár a birtokán 
talált avar sírleletet adományozta a 
múzeumnak. Értékessége megérdemli, 
hogy bővebben is foglalkozzunk vele. 
A lelet az avar sírokból ismert bronz-

j ból öntött övdiszítményekből áll. Leg-
! nagyobb darabja a 78 cm. hosszú ú. 
| n. nagyszíjvég, mely övszíj végére 
; volt erősítve és vele csúsztatták át a 

szíjat a csatkarikán és azután, hogy 
szabadon ne lógjon, az övre erősített 
hüvelypántba dugták. Oldalvonala 
gyengén ívelt, miáltal alakja a végek 
felé kissé szélesedik. Felső vége, hol 
a szíjra erősítették, hüvelyszerű tokot 
aikot, és a bele csúztatott szíjat szeg
gel erősítették meg. Díszítése az át
tört indás ornamentumok közé tarto
zik. A keretben foglalt indacsavarulatok 
három tojásdadalakú medailiont alkot
nak és azok közepén három levélre 
oszolva töltik ki a teret. A csavarula-
tok fordulójánál átellenes levélpárok 
jelzik az átmenetet egyik medailionból 
a másikba, minek folytán az örna-
mentum három egymásból kinövő 
növényegyedre'különül. Ez a motívum 

i azért érdekes, mert kétségtelen jele e 
szíjvég rokonságának azokkal a szíj-

j végekkel, melyek diszítményét a bőség
szaru utánzásával szokták kapcsolatba 

I hozni és „Cornucopiae" név alatt 
szerepelnek az irodalomban. (N. Fet-
tich : Bronseguss und Nomadenkunst 
auf Grund der Ungarischen Denk
mäler. Prague 1929 124. I.). A mi 
szíjvégünk csak nagyon kezdetleges 
alakja e diszítésmódnak. A növény
egyedek feltüntetése még nem oly 
határozott, mint az idetartozó szentesi 
vagy cunyi példányoknál (U. o. IV. 
t. 1, VIII. t. 1, VI. t. 1.), de azért 
kivehető. 

A nagyszíjvégen kívül még rend
szerint három kisebb szíjvég is szokott 



lenni a teljes sirleletekben. Ezek az 
övszíjból kiinduló kés-, kard-, tegez
tartó kisebb szíjakat díszítették. Kis 
szíjvég kettő van a vajtäi leletben. Az 
egyik teljesen ép. Hossza 4 cm. Két 
lemezből van összeillesztve. A leme
zeket három szeg erősíti egymáshoz : 
kettő a szíjjhoz csatlakozó felső, egy 
a lekerekített alsó végnél. A két felső 
szeg közötti lyuk a lemezek közé 
bújtatott szíj aklával való megerősí
tésére szolgált. Díszítése kerettel 
körülvett három csavarulatot alkotó 
inda, felső végén pedig külön mezőcs-
kében fekvő 8 alak. A másik példány
ból csak az egyik lemez van. Alsó 
részén kiemelkedő pereme van, 
mely párjához illesztve, miként ez az 
ép példányon látható, a kettő együtt 
hüvelyt képezett. 

Az övnek szokásos díszei még a 
csüngős pántok, melyeknek a bőrhöz 
szeggel odaerősített lemezein tenge
lyen mozgó csüngők lógtak lefelé. 
E fajta diszítmény négy van a vajtai 
leletben. Három teljes, egynek a 
csüngője hiányzik. Két szeggel felerő
síthető pántrészük 2-7 cm. hosszú. 
Csak egyik felük díszített, a másikon 
szélük peremszerűen kiemelkedik és 
közepük mélyedéses. Díszítésük S 
alakú inda, melynek vége ketté válva 
köralakú levélkéket alkot és közepük
ben szeg, a szélsőkön pedig pont
szerű mélyedés van. Tengelyen forgó 
csüngője kis négyszögű keret. Mi volt 
rendeltetése, bizonytalan. 

A lelet többi részei : két három
szögalakú, ívelt szélű kisebb bronzpánt 
két-két szegeccsel, vékony sodronyból 
készült bronzgyűrű és piskótalakú, 
ú. n. szárnyas függesztő. A pántocska 
az övhöz tartózhatott. A szárnyas 
függesztő, melynek hossza 7 cm, 
hátán élezett, középen pedig szeggel 
átütött bordát visel, már nem övrész. 
Valószínű, miként a zsinóros magyar 
viselet hosszúkás alakú gombjai, zsinór, 
bőrhurok bekapcsolására szolgálhatott. 
(Rhé Gyula : Veszprémmegyei avar 
emlékek. Veszprém 1924, 47—49. o.). 
A lelet korát Fettich Nándor a VIII. 
századra helyezi. (Marosi A. és Fettich 
N. : A dunapentelei avar sírleletek. 
Arch. Hung. XVIII. к. 38. és 98. 1. 
13. к.) Újabb értesülésünk szerint a 

lelet tulajdonképeni lelőhelye Ors" 
puszta, és onnan került a vajtai kas 
télyba. Hozzátartozik egy agyagedény 
is. Ezt Kezdi Kovács Béla, egykori 
örspusztai intéző, aki a fenti adatot 
is közölte velünk, ajándékozta a szé
kesfehérvári múzeumnak. (Lt. sz. 
4158.) 

Marosi Arnold. 

A székesfehérvári vas tuskó. 
Tóth Béla : Magyar Ritkaságok с 

műve szerint, ha az ember Győrött a 
Széchenyi tér északi oldalán az u. n. 
„Apátúr háza" előtt elhalad, a szomszéd 
kis köznek a sarkán egy vasrácsozattal 
ellátott alkotmányon akad meg a 
szeme. Körülbelül 2 m. magas csonka
ágú fatörzshöz hasonló valami áll a 
ház sarkához erősítve és fejes szegek 
ezreivel van teliverve. Közepén ke
resztülhaladó vas pántot egy különös 
szerkezetű lakat zárja le. A lakatos
mesterség ezer ördöngös furfangjára 
van szükség, ha valaki kinyitni szán
dékozná. 

Ilyen vas tuskót országunk más 
városában is találhatni, mint Budán, 
Pozsonyban, Aradón. Valamennyi xa 
becsi Szent István-téri palota sarkán 
kőfülkében álló u. n „Stock im Eisen"-
nek mása. Ez utóbbi állítólag már a 
XIII. századból származik, de eredeti
leg nem volt szegekkel teliverve, ha
nem pusztán vaspánttal és lakattal 
volt megerősítve. Ethnographusok még 
pogány vallási kultusz maradványát 
vélik benne felismerni. Józanabb kuta
tók azt tartják, hogy mostani helyén 
a középkorban lóvásártér volt, és a 
tuskó valamikor olyan pányvakaró 
lehetett, amelyhez a kovácsok patko-
láskor ma is odakötik a lovakat. A 
tuskóba való szegbeverés nem nagyon 
régi keletű. Csak a XVIII. századba 
nyúlik vissza, amikor a vándorló ko
vács- és lakatoslegények művészetüket 
az „ördöngös" lakaton kezdték kipró
bálni, és ottjártukat egy szög beveré
sével erősítették meg. 

A legendája szerint a lakatot egy 
lakatosinas csinálta remekbe. Munká
jában az ördög segédkezett, de kulcsát 
a fiú elvesztette, amiért az ördög 
elvitte szegényt. 




