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AGANCS ES SZARU LOPORTARTOK A PAPAI 
MÚZEUM GYŰJTŐTERÜLETÉRŐL, VALAMINT EGY 

KERESZTÚRI SZARU RAJZA 
(Anyagközlés) 

Közel 100 éve annak, hogy a tárgyi néprajz iránt ér
deklődők figyelme e különlegesen díszített tárgyak felé 
fordult. Jankó János1 leírása óta megkülönböztetünk: I. 
- geometrikus formákkal díszítetteket, ezek közé tartoz
nak a forgórózsások (svasztikások) is, П. - geometrikus 
ember-állat alakosak, Ш. - virágos geometrikusak, IV. 
- természetim virágmotívumosak, V. - humoros állat és 
ember alakos vadászjeleneteket ábrázolók. Ez az osztá
lyozás időbeli besorolásra is alkalmas. 

A fenti csoportok valamelyikébe tartoznak a régé
szeti feltárásokból származók, például a Pápai Múze
um gyűjteményében található, ugodi darabok, ame
lyeket Vörös István tett köz
zé2 és a XVI-XVII. század
ra datált. 

E témával (agancs portar
tók) foglalkozó kiadvány a 
Székelyföld vonatkozásában 
jelent meg.3 Kós Károly 
foglalkozott még behatóan 
az Erdélyi Néprajzi Múze
umban található darabok
kal.4 Könyvet írt a témáról 
Borsos Béla.5 

Az 1. számú ábrán a Pá
pai Múzeum gyűjteményé
ben található egyik agancs 
portartó (Lsz. 66.43.1.) kite
rített rajza látható. A múze
um gyűjteményébe 1965-
ben került ajándékként Hau
er Magda tanuló (Pápa) jó
voltából. 

Méretei: oldalak hossza -
18/16,3 cm, szárköznyílás -
13 cm, szájnyílás - 4,5 x 3,2 
cm. Jobb szár nyílása - 1,8 
x 1,7 cm, a balé - 3,4 x 3,0 
cm. Jó megtartású. Kopás 
csak a bal száron (véko
nyabb szár) észlelhető. Szí
ne világos okker, a bekar

colt díszek barnás kitöltésűek. A két szárban csontdu
gók vannak, csontszegekkel rögzítve. Kitöltő szerke
zete hiányzik, viszont az azt rögzítő csontszeg elöl 
beletört a furatba. A felfüggesztő karikák közül a bal 
oldalinak helye, a jobb oldalinak (vastagabb szár) be
letört vas csonkja van meg. A lőportartó domború, 
előlapja letisztított, csiszolt. Homorú hátlapja eredeti, 
rücskös állapotban van, illetve kevésbé csiszolt. A dí
szített felület mindkét oldalán egy fentről induló, a 
talpakig tartó kettős egyenes vonal van. A jobb olda
lon még egy kettős vonalat találunk, amely cikkcakk 
díszt határol. Ugyanazt a cikkcakkot találjuk a vasta-

1. ábra. Agancs lőportartó 
Abb. 1. Geweihschießpulverbehälter 
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2. ábra. Lőportartó szaru, külsóvati önkormányzati gyűjtemény 
Abb. 2. Schießpulverbehälter aus Horn. Sammlung des Bürgermeisteramts in Külsovat 

3. ábra. Lőportartó szaru, Székelykeresztúr 
Abb. 3. Schießpulverbehälter aus Horn, Székelykeresztúr 

gabb szár belső oldalán is. A két szár díszítése azo
nos. A szárak alsó negyedén - mint általában az ilyen 
jellegű (forgórózsás) darabokon - a táncoló emberi ala
kokhoz hasonlítható tornyocskák vannak. A szárak fel
ső, valamint a mell és a nyak egész mezejét a rozetta el
terpeszkedő korongja és a hozzátartozó tizenkét darab 
köralakú csáp kacskaringókban végződő dísze tölti ki. A 

szájnyílás pereme alatt a díszítést a szárak alsó részé
vel azonos, váltakozóan fogazott szalagmotívum zár
ja. 

Ez a sáv hat darab „rosta"-minta szerű díszen 
nyugszik. A melldísz, amint azt a néprajzi irodalom 
egésze értelmezi - nap szimbólum. A kutatók többsé
ge hajlik azon feltevésre, hogy ezt a forgórózsás 
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(svasztikás) ábrázolást és általában az archaikusabb, 
mértanias, mágikus jelekre emlékeztető díszítést még 
a lőpor használata előtt a tárgytípusok sokaságán év
századokkal korábban is használták (lásd pl. bronzko
ri és vaskori kerámia- és fémtárgyak, népvándorlás
kori csonttárgyak, fenékbélyegek).6 Ugyanakkor fel
tételezhető, hogy a korábban (XVII. század) még a 
készítő számára is evidens jelentéssel bíró motívum 
(svasztika) a XIX. századra már egyre inkább puszta 
dísszé válik.7 

A mi példányunkhoz hasonló darabot közöl Doma-
novszky Gy.8 Csongrád megyéből. A XIX. századra 
datálja. 

A 2. számú ábrán egy külsővati lapított szaru, mar
ha szarv (?) rajza látható. Maga a tárgy a helyi önkor
mányzat gyűjteményének tulajdona (Lsz. 91.97.) A 
szaru könnyebben megmunkálható mint az agancs. 
Megpuhítva könnyen alakítható, faragható. Ezt a pél
dányt is puhították és ugyanilyen alakú kaptafára húz
ták,9 aminek lapos alakzata köszönhető. A szaru mé
rete talpra állítva: magassága - 15,5 cm, szélessége a 
talpnál - 7,5 cm, fent - 3 cm. Vastagsága - 2,5 cm. 
Egy kerek nyílás van a tetején, kitöltője hiányzik. A 
talpát szegekkel rögzített fabetét alkotja. Állaga jó, 
színe szürke. Mindkét oldal és a keskenyebbek is áb-
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Aus dem Sammlungsgebiet des Museums geben wir einen Schieß
pulverbehälter aus Geweih und einen aus Horn bekannt. Der erste 
(Abb. 1.) wurde dem Museum von einem Bewohner aus Pápa ges
chenkt, der Zweite (Abb. 2.) gehört dem Bürgermeisteramt in Kül-
sóvat. 

Der Verfasser zählt den Pápaer Geweihschießpulverbehälter zu 
den Svastiken, den aus Külsóvat zur Gruppe mit pflanzlichen und 
tierlichen Motiven. Zum Külsóvater Stück publiziert er gute For-
maparalellen aus Székelykeresztúr (Siebenbürgen, Rumänien). 

rákkal, illetve faragásokkal díszített. Az egyik olda
lon egy lépegető szarvas látható, agancsai között ke
reszttel. Felette a szentháromság jele. Mindkettő a ke
reszténység szimbóluma. A vonaldísz alatt, amin a 
szarvas lépeget, két egymással szembefordított madár 
van. A második oldal díszei: egy egyszarvú (unicor
nis), a patás egyszarvú felett szárnyait kiterjesztve re
pülő ragadozómadár. Azt, hogy a madár felett találha
tó hullámvonal díszek kapcsolatban vannak-e az áb
rázolás mondandójával, vagy csak térkitöltő funkció
juk van-e, nem tudom. A keskeny oldalakon faragá
sok láthatók. A domborún egy finom „S" alakban vé-
gignyújtozkodó kígyó háromdimenziós megformálás
ban, a belső, homorú élen pedig egy akantuszleveles 
növénymotívum. 

A 3. számú ábrán egy, a 2. ábrán közölthöz hason
ló szaru rajza látható. A székelykeresztúri múzeum 
tulajdona. (Lsz. 282/1941.) Méretei: hossza - 19 cm, 
talp - 7 x 3 cm. Díszítetlensége miatt maradt ki a haj
dan készült albumból.10 Kiöntője és nyaka faragott. Jó 
megtartású, szürkés árnyalatú. Ugyanolyan techniká
val készült mint a külsővati példány. 

Miután festő vagyok, célom a fent közöltekkel csu
pán az, hogy e szép tárgyakat a néprajztudomány szá
mára hozzáférhetővé tegyem. 
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Das Stück aus Külsővat datiert der Verfasser auf die zweite 
Hälfte des 18-ten Jahrhunderts, das aus Pápa auf das 19-te Jahrhun
dert. 
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GEWEIH- UND HORNSCHIEßPULVERBEHALTER AUS DEM SAMMLUNGSGEBIET DES PAPAER MUSEUMS 
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