
2500 éves szkífa bronztükör
meg az ismeretterjesztő előadás

Az Archeológiái Értesítő 1958. évi 85.
kötetében értékes összefoglalás jelent meg
„Szkíta tükrök a Kárpát-medencében"
címmel. Ebben a tanulmányban Párducz
Mihály 24 szkíta tükröt és tükörtöredéket
közöl a Kárpát-medence területéről, s a
legújabb magyar és szovjet kutatások
eredményeit ismerteti. Ilyen bronztükrök
az Ural hegységtől hazánkig terjedő vi-
déken szkítakori ásatásoknál vagy szór-
ványleletként kerülnek elő.

1. ábra.

Szerencsés véletlen folytán bukkant
napvilágra hazánk egyik legnagyobb mé-
retű szkíta tükre is 1937-ben. De feljegy-
zésre érdemes az a mód is, ahogyan 1955-
ben egy ismeretterjesztő előadási alkal-
mával méltó helyére, a múzeumba került.

A JÁSZKUNSÁG olvasói még emlé-
kezhetnek arra az 1955. évi áprilisi szá-
munkban közölt cikkre („Honfoglaláskori
temető Jászszentandráson"), amelyben a
Jászszentandráson feltárt honfoglaláskori
magyar temető hat sírjáról számoltunk be.
A lószerszámok mellett szívalakú_aranyo~
zott ezüst övveretefe jól meghatározták
a temető korát. Figyelemre méltó volt az
egyik gazdagabb sírban talált ún. trepa-
nált koponya is, amely egy jól sikerült
koponyalékelés nyomait őrizte meg szá-
munkra.

Nem célunk a cikket ismertetni, de
idéznünk kell a befejező sorokat-
„... Leletmentéseinknél mindig tapasz-
taljuk, hogy népünk és földünk története
az embereket nagyon érdekli. Az ásatás
hírére a jászszentandrási fiatalok és öre-
gek egyaránt összegyülekeztek, hogy fi-
gyeljék a kutatásokat. Mikor a nagyszerű
állapotban megmaradt vaskengyelek elő-
kerültek, elismeréssel bólogattak az idő-
sebbek, hogy jó kovácsuk lehetett az
ősöknek, ha munkájukat ezer év alatt nem
ette meg a föld. Az öweretek finom öt-
vösmunikája pedig kiváltotta mindenki el-
ismerését. Vasárnapi munkaszünet lévén,
még a messzi tanyákról is odasereglettek
kerékpáron a fiatalok. Kérdéseikre a már
ott lévők adták meg a választ, buzgón
magyarázták a látnivalókat. Többen fel-
vetették azt a kérdést, hogy lesz-e isme-
retterjesztő előadás az iskolában. Este
nyolckor valóban összesereglett ió néhány
ember az iskola egyik tantermében, ahol
minden vasárnap úgyis szokott lenni ve-
títés vagy előadás. Elbeszélgettünk arról,
hogyan lehet megismerni egy ország, egy
nép történetét. Minél régebbre megyünk
vissza a múltba, népünk emlékezete, az
írásos feljegyzések annál kevesebb ada-
tot tartalmaznak. Ezért van szükség az
ásatásokra."

Olyan érdeklődéssel figyelte a hall-
gatóság az előadást, hogy szinte észr«
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sem vettük, s már egy órája beszéltünk
nemei. Jk az ásatási módszerekről, hanem
arról is, hogyan lehet meghatározni a le-
letek korát, és hogyan ismerhetjük meg
az ásatásokból a letűnt idők emberének
életét, mindennapi életében használt mun-
kaeszközeit, sőt még babonás hiedelem-
világát is.

Be is akartam fejezni az előadást, de
a hallgatóság egyhangúlag kérte, hogy
beszéljünk csak tovább ezekről a dolgok-
ról. Sőt amikor félóra múltán befejeztem

2. ábra.

a hosszúra nyúlt előadást, számos kérdés-
sel álltak elém, amire bizony sorjában
válaszolnom kellett. Az egyik legszorgal-
masabb kérdező, Katona Józsi bácsi el-
mondta, hogy 1937-ben a nógrádi hegyek-
ben lévő Szécsény községtől keletre, Sós-
hartyán határában dolgozott a Bizniczki
hegy lábánál elterülő erdőben. Ott a kö-

vek között egy „palacsintasütőhöz hasonló
bronzeszközt" talált, amelynek a nyelén
valamilyen különös állat van. „Palacsinta-
sütő azért mégsem lehet — mondta —,
mert a pereme csak egy centi magas le-
het, és így arra nem használható. De még-
is igen finom munka, és ha a múzeum-
nak szüksége van rá, szívesen odaadom."

ígéretéhez híven másnap az ásatás
színhelyére kihozta az 1. ábrán lévő tük-
röt, amelynek teljes hossza 32 cm, eb-
ből a tükör átmérője kb. 18 cm. S mi-
kor megmondtam neki. hogy ez bizony
értékes darab, s a vaskor közepéről való,
tehát 2500 éves szkítakori munka, szíve-
sen adta a múzeumnak. így került Szol-
nokra, s mivel nem a mi gyűjtőterüle-
tünkről származik, eljuttattuk a Magyar
Nemzeti Múzeumba.

Párducz Mihály említett tanulmányá-
ban első helyen ismerteti ezt az értékes
leletet:

„ ... A nyél dór oszlopfőt utánzó tag-
gal csatlakozik a tükör lapjához; itt a
perem félkörívesen szélesedik. A nyél
lépkedő párduc vagy farkas (?) figurájá-
ban végződik. Az állat talpazaton áll,
amelyet 3 egymással párhuzamos vízszin-
tes borda tagol. E talpazat segítségével
van a nyélhez forrasztva. A forrasztás
egy kissé meglazult. Az állat hosszú farka
felkunkorodik. A testrészek elnagyoltak;
a fülek, szemek és a száj szinte csak je-
lezve vannak. A nyél hátlapját 3 borda
tagolja, az előlapon a 3 bordát elválasztó
két vályúban is egy-egy vékony borda
látszik..."

S mivel a tükör legjellegzetesebb, leg-
plasztikusabb kidolgozott része a nyél,
közöljük a 2. ábrán a nyél előoldalának
részletesebb rajzát is. amely az eredeti
nagyságnak megközelítőleg a fele. Ezen
a rajzon már jobban felismerhető a fen-
tebbiekben részletezett dór oszlopfőt
utánzó tagon álló ragadozó állatfajta sti-
lizált alakja.

így kapcsolódik tehát egymás mellé
a címben említett 2500 éves szkíta bronz-
tükör, meg az ismeretterjesztő előadás.
Befejezésül elmondhatom, hogy ismeret-
terjesztő előadásért ennél szebb, értéke-
sebb honoráriumot még sohasem kaptam.

Kaposvári Gyula
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