
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. 



E bécsi vas tuskó mintájára más 
iparos városban is felállítottak ilyen 
szerkezetet. Rendesen beszállóven
déglő vagy vaskereskedés mellett 
találni őket, ami a vándorlegények 
életével való kapcsolatára mutat. Ké
sőbb eredeti céljának elhomályo-
sodásával, főleg a XIX. század máso
dik felében üzleti cégérül kezdik fel
használni, mint a pesti vas tuskót a 
Váci és Kishíd-utca szögletén. Ez 
előbb egy borárús ház cégére volt, 
majd egy vászonkereskedésé lett, vé
gül Ráth Mór könyvkiadó cégére volt 
1857-ben. A budai vas tuskó egy 
fűszeres bolt cégére volt legutóbb. 
A győrit 1829-ben készíttette „üzleti 
szempontból Zittrisch füszerkereskedő. 

Boldogult Schlammadinger Gyula 
vaskereskedő többször említette né
kem, hogy az ő családjának tulajdo
nában is volt ilyen- vas tuskó a Szö-
gyény Marich-utcában lévő Lakos-féle 
üzlet előtt, de hogy hová lett, arról 
nem tudott felvilágosítást adni. Most 
a Szent István év kapcsán azután 
előkerült a székesfehérvári vas tuskó is. 

Kiss Mihály győri lakos az év 
elején Dr. Csitáry G. Emil polgár
mesterhez levelet intézett, és felaján
lotta a város számára ajándékul a 
Székesfehérvárról származó vas tuskót. 
A polgármester úr a múzeumhoz 
tette át a kedves ajánlatot, minek 
folytán érintkezésbe léptünk Kiss 
Istvánnal, kérve a vas tuskónak a 
múzeum cimére való megküldését, 
ami meg is történt. Most a múzeum 
földszintjén áll a bejárattól balra az 
egyik sarokban. 

Eredetére nézve Tóth Béla : Ma
gyar Ritkaságok с művében találunk 
közelebbi adatokat. Moenich Károly 
városi levéltáros szerint 1830 táján 
állították fel a Városház-téren, a 
Kreizler-ház sarkán. Később a Szö-
gyény Marich házban levő Lakos 
Ferenc-féle üzlet előtt állott. Egyes 
adatok szerint a volt Bank- (ma Szent
korona) utcában korcsma bejárata 
előtt is állott valamikor, ahonnan 
Kiss Mihály nagyatyjának fűszer-
üzlete elé került. A tulajdonos Győrbe 
költözésével magával vitte a vas tus
kót is. Innen került most vissza a 
Szent István év alkalmával régi ott

honába és gazdagítja városunk múlt
jának érdekes emlékeit. Eredetére 
nézve Dr. Flatt Gaston azt véli tudni, 
hogy még a XVIII. századból való, 
míg a tuskón lévő lakat a török 
időkből származnék. Állítólag a régi 
várkapu lebontásakor történt ásás 
közben találták, titkos rugóra járt, és 
nem lehetett kinyitni. Kiss Mihály 
nagyapja tényleg a Lakos-féle üzlet 
segédje volt és így nagyon valószínű, 
hogy az eredeti tuskó került tulajdo
nába, mert a Schlammadinger-család 
a tuskónak további sorsára nézve mit 
sem tudott már. Különben is egy 
városban sohasem volt több vas tuskó 
egynél. 

Hogy a német iparosélettel álla
nak szorosabb kapcsolatban, annak 
ellene mond az a körülmény, hogy 
nálunk éppen a szepességi városok
ban, a szászoknál semmi nyomuk, 
holott itt virágzott legjobban a német 
céh-élet. Valószínűleg Bécsbe nyúlik 
vissza az eredetük, és alkotóikat Tóth 
Béla szerint részint üzleti érdek, ré
szint bécsi lokális patriotizmus vezé
relhette. Körülötte évszázadokon ke
resztül előkelő patrícius kereskedők 
boltjai voltak. Innen származhatott el 
hozzánk is, hiszen patrícius család
jainknak bécsi kapcsolata, legalább 
is ausztriai származásuk köztudomású 
(pl. Schinigin, Peyerl, Yblacker, stb.). 
A becsi „Stock im Eisen" viszont, 
mint említettem, eredetileg más célt 
szolgált. Később „Wanderer Denkmal" 
lehetett belőle. Ekkor még korcsma 
bejárata előtt állott. Amikor a régi 
teret beépítették, kereskedésekkel vet
ték körül, ettől fogva cégérré vált és 
a tisztesség és megbízhatóság szinét 
kölcsönözte a boltnak. Egy darabka 
Bécs volt ez a messze idegen földben, 
mely a köztudatban összegyűlt a 
vándorlegények életével, sőt messzi 
múltba visszamenőleg legendává 
alakult. Dormúth Árpád. 

A fentiek kiegészítésére kutatá
sunk révén még a következőket tud
tuk meg. A szóban forgó vas tuskó 
a múlt század utolsó évtizedében 
tényleg Lakos Ferenc liszt- és ter
ménykereskedőnek a Szögyény Marich 
házban levő boltja (a Montskó-féle 



üzlet) előtt állt. Majd a Bank-utcába 
(ma Szent Korona-utca) a mai Csöp-
pentzky-féle ház helyén „vas tuskó"-
nak nevezett vendéglő ajtajába került, 
azután nyoma veszett. Philipp István 
révén megtudtuk, hogy Győrben van 
és tettünk is kísérletet megszerzésére, 
de sikertelenül. A szentistváni jubi
leumi év alkalmából azonban sikerült 
megkapnunk. Kiss Mihály győri lakos 
ugyanis a következő levelet intézte a 
a polgármesteri hivatalhoz : » Méltó
ságos Uram ! Bocsánatot kérek, hogy 
soraimmal zavarom, de miután a pesti 
lapokból olvasom, hogy régiségek 
után a Szent István évre ásatásokat 
végeznek, hát nálam is van Székes
fehérvárról egy igen régi, vastuskó, 
tele verve vas szegekkel. Én szívesen 
felajánlom, ha kell. Én feleségemtől 
örököltem, az pedig Szögyény-Marich 
László akkori berlini nagykövettől 
kapta. Nekem értéktelen, mert nem 
tudom az eredetét és nálam elkallódik, 
de Székesfehérvárnak emlék. Abban 
az időben feleségem székesfehérvári 
lakos volt, Héjj Ferencnek, a Kálozi 
vendéglősnek neje volt. Maradtam 
tisztelettel Kiss Mihály Győr, Kálvária 
út 11. szám.« 

A polgármesteri hivatal a levelet 
áttette a múzeumhoz a vastuskó meg
szerzése végett. A múzeum kérésére 
Kiss Mihály a vas tuskót meg is kül
dötte. A reá vonatkozó bővebb fel
világosítást Kiss Mihály kikérdezése 
alapján Jankó László, с tanítóképző
intézeti igazgató, múzeumunk régi 
barátja a következőkben volt szíves 
közölni : 

1 »Kiss Mihályné első ura Héjj 
Ferenc volt, vendéglős Fehérvárott. 
Nála lakott egy »Lakos bácsi« neve
zetű, fehérvári volt lisztkereskedő, ki 
1833-ban született volna, s 48/49-es 
honvéd is volt. Ennek a Lakos bácsi
nak birtokába került Szögyény-Marich 
László volt berlini nagykövettől 4 
(hasonló) tuskó, melyet Szögyényék 
egy kamrában tartottak félretéve, egyik 
házukban, mely Fehérvárt volt és ké
sőbb a káptalan vette meg. Helyére 
1910-ben (az udvar felőli részen) egy 
»kultúrházat« építettek, míg az utca 
felőli részen az öregház maradt. — 
Szögyényékkel Lakos bácsi úgy lett 

volna kapcsolatban, hogy bizonyos 
anyagi ügyeikben megbízottjuk volt. — 
Lakos bácsi a kapott, hozzájutott 
4 tuskót nem tartotta együtt, hanem 
egyik Komáromba került ő tőle, a 
másik Pécsre, a harmadik a budai 
Szénatérre, s a negyedik Héjj Ferencné 
(ma Kiss Mihályné) birtokába. — 
Lakos bácsi szerint (ki később maga 
is Pécsre került) — a .4 tuskó vala
mikor Fehérvár várkapujánál lett volna 
felállítva. — Lakos bácsi azt állította, 
hogy az 1842-es évszámú rézérmet, ' 
mely ecettel már megmaratva a tuskó 
felső végén van, Petőfi verte volna 
bele a tuskóba. Lakos bácsi szerint 
ugyanis Petőfi Fehérvárt jártában a^ 
Szeminárium mellett, Fekete kávésnak 
kisebbik házában szállott volna meg. j 
Kiss Mihályné maga különben 1911- > 
ben jött Fehérvárról Győrbe.« 

Székesfehérvárott is utánajárva a 
dolognak idős szemtanunk szerint a 
vastuskó tényleg Lakos-bácsinak a 
Szögyény-Marich házban levő boltja 
előtt állott. Az üzlet megszűnése után 
Lakos a Bank-utcába Héjj Ferenc 
vendéglőshöz költözött. Vele együtt 
ide került a vastuskó is. Héjj Ferenc 
később a Kálozi vendéglőnek lett 
bérlője. Arról, hogy a Kálozi-vendéglő 
előtt ott állt-e a vastuskó vagy nem, 
megoszlanak a vélemények. Hallomás 
szerint a »Vörös ökör« vendéglőnek, 
mely a Gazdák Biztosító Intézetének 
palotája helyén állott, szintén lett 
volna vastuskója. 

A mi vastuskónk tulajdonkép vas
lemezzel beborított, megcsonkított, 
elágazó fatörzs tele szegekkel. A sze
geket néha érmeken verték keresztül. 
A rajta levő lakattal felszerelt vas
abroncs és ezen csüngő hatalmas 
vasszeg a falhoz való odaerősítéshez 
szolgált. Eredeti rendeltetéséről, mint 
a fentiekből látható, nincs biztos ada
tunk. Az analógiák alapján azonban 
Lakos Ignác vallomásának igaza lehet, 
hogy valamikor a város kapuinál állott 
és onnan került a Szögyény-Marich 
család birtokába. Természetes, ez nem 
zárja ki, hogy a Kreizler-ház sarkán 
(ma Keresztes-féle üzlet) és a Vörös
ökör előtt is volt vastuskó, de ezek 
nem azonosak a Múzeumba került 
vastuskóval. Marosi Arnold. 




