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1946. április hónap 9-én Ugrón Árpád, Kovászna község főszolga
bírója, telefonon értesítette a múzeum vezetőségét, hogy Vajnafalván föld
munka alkalmával nehány koporsót találtak, amelyekben az eltemetettek 
öltözete megmaradt. A múzeum vezetőségének a kérésére a munkálatokat 
beszüntették addig, amíg alulírott ki tudott utazni.

Április 10-én Magyarosi Sándor algimnáziumi igazgató s a község 
bírója vezetése mellett átvizsgáltuk a koporsók előfordulási helyét.

Megérkezésünk alkalmával ott találtuk a falu nagy részét, akik ké- 
nyük-kedvük szerint a koporsóban levő hullákat s azok öltözeteit össze
visszaforgatták.

Az előfordulási hely Kovászna Vajnafalva, Kézdi-rajon (Covasna— 
Voinesti, rai. Trg.-Sácuesc) nevezetű része Olasz Ferenc tulajdonában levő 
utcára néző kert, mely tulajdonképpen egy kis dombon fekszik, A mészár
szék részére egy földbe lesüllyesztett helyiséget akartak építeni és 2,2 m-re 
leástak s kitermelték a földet. A munkálatok során kerültek elő a kopor
sók. Az emberek nem emlékeznek arra, hogy itt temető lett volna/ Meg
kérdeztem két jelenlévő öregembert, mindkettő ellentétes véleményt nyil
vánított. Vájná Samu, 76 éves ember azt mondja, hogy ő emlékszik arra, 
hogy itt fakeresztek állottak s temető volt. Vájná István, szintén 76 éves 
öregember azt állítja, hogy nem volt temető.

Két temetkezést tudtam megfigyelni. Az első egy 50—60 év közötti 
férfi-hullája volt.* A kissé őszülő haj a koponyán még megvolt, az alsó 
végtagjai jobb állapotban voltak, mint a felső teste. A fejet kívül fekete, 
belül fehérszínü báránybőr kucsma födte. A felső testén, hogy mi volt, 
azt egy ingen kívül nem tudtam megállapítani. Az ing háziszőtt kender
vászonból készült, szabását nem tudtam megfigyelni, azonban egy darab 
megmaradt, mely érdekes mintázatot mutat. Élére állított négyszög, a 
négyszög végein szintén négyszög élére állítva, száröltéssel varrva, a kö
zepe síma. A nagy négyszög oldalain kis rozetta, melynek közepe át van 
lyukasztva. A nagy négyszögben négy kis rozetta közrefog egy kereszt- 
szerű láncöltéses díszt. A négyszög szabad terét száröltéses kis négyzetek 
töltik ki, mintázatlan négyzetekkel felváltva. Jó sodrott cérnát használtak. 
A férfin szederjes (kék) nadrág volt ványolt posztóból. Felső szabása, 
mint a székely harisnyáké, oldalt a csípőnél kis hasítékkal, elől ellenzővel. 
Egy kétujjnyi vastag, a nadrág anyagával megegyező szalag volt be
húzva s ez tartotta a nadrágot, mely még bogra is volt kötve. Elől fekete 
vékony zsinórral volt díszítve, elhelyezését nem tudtam megfigyelni, mert 
már a kiváncsiak leszedték eredeti helyzetéből. A nadrág a lábszáron belül



volt összevarrva, zsinórral szegélyezve. Kívül nem volt varrás, mivel egy 
darabból volt kiszabva. A csizma puhaszárü, hor'gasinig éró', elöl egy kü
lön rávarrt félholdalakú bőrdarab magasabbá telte, mint hátsó részét. 
Bőrzsinórral volt díszítve, — azt mondták a körülállók, — én a zsinórt 
már nem találtam rajta. A csizma szára nem hátul, hanem oldalt volt 
összevarrva. A feje nem túlságosan hegyes, inkább széles volt. A talpat 
rávarrták, sarka nem volt, a sarok helyére patkót tettek. A patkó rézből 
készült. A két végénél be és kifeléhajlott, ilyen kihegyes,edést megfigyeltem 
még a hátsó részénél is. A halott feje alatt szalmapárna volt, a koporsó
ban gyaluforgács. A koporsó vastag, durván megmunkált deszkákból volt 
összeállítva s faszegek tartották össze. A koporsónak lába nem volt. A 
sírban való elhelyezése kelet-nyugati irányú.

A második temetkezés egy idős öregasszonyé volt, aki mumia- 
szerűleg kiszáradt. Kezei az ölén össze voltak téve. A fején, hogy mi volt, 
nem tudtam megállapítani. Öltözetéből, a nyakon ráncba szedett inget 
figyeltem meg, amelyre sötétkékszínű lájbi jött. A lájbit sötétbarnaszínű 
zsinór szegélyezte. A lájbi szélén kis ólomkarikák szolgáltak az összetű
zésre. A lájbi merevítésére, vékony fából készült lemezkéket használtak. 
Ezen alúl fehér gyolcsból készült rokolya volt rajta. A halott egész hosz- 
szában fehér lepellel volt beborítva. Hogy a lábain mi volt, nem tudtam 
megállapítani, mert a lábfejek elpusztultak. A halott feje alatt tolipárna 
volt, a koporsóban gyaluforgács. A koporsó ugyanolyan készítésű volt, 
mint az előbbi. Ezeken kívül még két koponyát láttam, a test többi részei 
teljesen elporladtak. Az említett két koporsó annyira épen azért maradt 
meg, mivel a felső sárgaagyag, valamint az erre következő palaréteg a 
levegőtől és a víztől elzárta.

A temetkezés kora a XVIII. század második felére tehető1.
A koporsókban talált öltözet arra mutat, hogy a székely (határőr hu

szár) nép egyik régi temetője került felszínre.
/

1 A női temetkezésre pontos analógiát ad: Bogdán-család iratai (Potsa-csomó)
XIX. 4. szám. 1777. VI. 9. Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum levéltára.
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