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a szőllősi sánczban tartotta fő szállását, akkor teljesen indokolt és szükséges dolog volt, hogy a
mártélyi tiszai' révet erős hadcsapatok, önállósággal felruházott törzs főnökök alatt tartsák megszállva, a kikre a drága ékszereket is tartalmazó
sír mellékletek mutatnak. 1
Hihetően e rév oltalmára szolgáltak azon
-hosszabb sáncz művek, melyek nyomai e tájon
a Tisza mindkét partján, Vásárhely és Tömörkény
irányában, ma is láthatók.

II. Rárós.
Innét egy bronz nyíl-csúcs van gy űj lemény linkben Nagv Sándor ajándékából, mely scytha-sar"mata typust visel magán.
.

12. Szöllös és a Tatár-sáncz.
Eddigi helységeink egy részének emlékei is
arról tesznek, bizonyságot, hogy ott a hajdan
korban nagy és harczias népek tanyáztak. De
különösen- szól erről az a monumentális földsáncz, mely még mostani megfogyatkozott nagy^1

Hogy a Nemz. Múzeumba került leletek hun eredetűek, a régészek állítják, h a b á r máskor általánosságban
népvándorláskoriaknak vallják azokat. (V. ö. Arch. Ért.
1892; 413. — 1893. 223—234. 313—323.)
Szeromlei, II.-1Í.-Vásárhely története. I.
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ságában és alakjában is bámulat
tárgya lehet. Ez
az ú. n. T a t á r s á n c z v. N a g y t a t á r - s á n c z . Már
előbb tüzetesen
fejtegettem s bebizonyítani igyekeztem, hogy ez az
a hely, hol a nép
vándorlás korában
a hunok királyának, Atillának,
utána pedig a gepida és avar fejedelmeknek székhelye volt. Különösen előadtam,
hogy a nagy hun
király birodalma
súlypontját a magyar alföldön állította fel s főszékhelyének, miután
a kőfallal kerített
1

Plohn József Írni.-vásárhelyi fényképész 1899-ki fölvételei
szerint.
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városokat megvetette, mint olyan nép vezére, melynek hadereje főleg lovasságában állott, oly területet
választott, a hol, a mellett, hogy meglepetésektől biztosítva volt, egyszersmind bőséges legelőt találhatott
lövai számára. S ilyen volt a vásárhelyi pusztai fensík. Egyforma távolságban a Tiszától, Marostól és
Köröstől, kisebb vizektől hasigatott, termékeny és
árvizektől mentes rónaságon, — egy balász-vadász
életmódot követő s rabló kalandozást űző népre
nézve minden megkívántatósággál ellátva. Nem
csoda azért, hogy azt a hunok - nyomába lépő
többi vándornépek is székhelyükül' választották
s vitézeik legjavát annak környékére telepítették
le, a mint arról a föld mélyéből koronkint felszínre kerülő régiség leletek bizonyságot tesznek,
s a mint ezt a vásárhelyi batárt illetőleg e műben
is láttuk.
. '. !
Maga a földmű, melyet Atilla székhelyére a
sokkal későbben ide települt avar khánok építtettek, az egykori Földvár és Szőllős faluk határán
emelkedik, s mivel különben is természetes magaslaton készült, ezelőtt 30—40 évvel is még messziről
sötétlett a terjedelmes pusztaságban. A közép-korban vele keletről Szőllős falu volt 'szomszédos,
melynek határába a sáncz legmagasabb része esik,
s melyről azt sokáig nevezték is, annak bizonyságára, hogy Szőllős falu tovább állott fen Földvárnál,
vagy birtokosai éberebbek voltak. Dé mintegy 300
év óta már Szőllőst is csak mint pusztát ismerik.
Ennek most már csak nyugöti, kicsiny része esik
határunkba, másik része pedig körülbelül száz év
31*
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óta kivétetett abból s jelenleg a gróf Wenckbeim
József birtokához tartozik. A Tatár-sáncz, vagyis
a nagy földmű nyugoti része, épebb a Szőllős határába eső résznél, nevezetesen itt még csaknem mindenütt megvan az egymással párhuzamosan haladó
két sáncz, melyek külső lábainál egy 30—35 méter
széles árok fut körbe, ügy hogy ezek által, mikor
a kelet , felől eső mélységben még elő víz volt, a
föld töltéseket vízzel lehetett körülvenni. A Tatár-sáncz, mint az új-korban látandjuk, a tatárok által restauráltatott. A most már idegen határba eső részt egy pont kivételével tüzetesebb- vizsgálat alá nem vettük. A hozzánk tartozó földmű
bárom dűlő föld (Aranyad-balom, Nagy-tatársáncz
és Szőllős) szélességében terül el, külterületi határunk északkeleti zugában. Alakját az 1751-diki, földesúri térképen négyszögnek, az 1774-diki Verticsféle mappán ellipsisnek rajzolják, a későbbi, kisebb
méretű térképeken szintén négyszögnek, melynek
szögletei lekerekítvék. A (1:75000) kat. térkép
úgyszintén a Herczog J. városi mérnök állal, egyenesen munkánk számára, helyszíni felmérések
alapján készített (1": 80') méretű térkép szerint
azonban, a mostani tényleges viszonyokhoz híven,
lel kört, vagy még inkább parabolát képez az.
De meg kell engednünk, hogy mivel e helyet,
mely korábbi századokban legelő volt, a 40-es
évek végén a lakosságnak kiosztották s ennek
következtében már 40—50 év óta szántogatják,
alakját időközben némikép' változgathatta is.
Eredetileg minden esetre jóval magasabbak vol-
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tak e sánczolások mint most, mert a sánczot kívül
övező árkok már néhol csaknem egészen be vannak földdel telve. Nemcsak a térképek, de a helyszíni szemle is bizonyítják, hogy a sánczmű, mely
ma keleti oldalán nyitott, egykor minden oldalán
zárt volt, mert a keleti oldal előtt a két svmmetrikus ág külső végeit egy egyenes meder,

I. — Baraczkos dülö. — II. = Aranyad-halmi dűlő. — III. = Nagytatár-sáncz dűlő. — IV. = Szőllősi dülö. — Magasság m é r é s e k : a
sáncz belső része, egyszersmind kataszt. fixpont 103'3.~) méter, két
sáncz közti mélyedés 10176 111., külső sáncz part 1021)8 n i , külső
mélyedés 100'42 m , a föld szine 10141 ni.

azon túl pedig a meder egész hosszában egy
széles part köti össze, mely régebben, míg nem
szántották, vagy tetejét el nem hányták, magasabb volt, s a sánezművet ez oldalról elzárhatta.
1

Herczóg József, v.-mérnök 1894-iki felmerése alapján.
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E part mindkét vége előre kanyarodik s a nyulvánvok egy kisebb, de a túlsó parton levőnél magasabb körsánczhoz irányulnak, mely már a gróf
Wenkheim birtokán terül el. Lehetséges, sőt valószinű, hogy a két sáncz hajdan egy védművet
képezett, mely középen két felé volt rekesztve,
keleti részébe , pedig a kisebb sáncz, mint benső
erősség bele volt foglalva. E föltevés az 1774-diki
térkép ellips alakját igazolja, csakhogy annak
keleti része már 1751-ben is csekélyelDb terjedelmű volt s a térkép készítője ezért mellőzhette.
A meder minden esetben keresztül vezetett a
sánczon, s mivel annak északkeleti és déli irányban is folytatása van: voltaképen az — az e tájon
elnyúló érnek egy részét képezi, mely a földhajlás
mostani tanúskodása szerint is a Száraz-érrel
állott összefüggésben, — tehát azzal a rendeltetéssel bírt, hogy a sánczot és annak árkait vízzel
ellássa. A vásárhelyi dűlőkben fekvő Tatár-sáncz
végeinek távola egymástól, a meder szélénél 1800
méter, a parábola hossza 3060 méter, a kettős sáncz
alsó. szélessége 50—70 méter. E szélesség dél felé,
az aradi üt oldalán, legnagyobb, míg más oldalon néhol tetemesen kevesebb, az. Hasonló áll
a sáncz magasságáról is, mely most 2—8 méter
közt váltakozik. Mindkét sánczon kapu van, a
nagyobbikon nyugoti és északnyugoti, a kisebbiken északi és déli irányban. Ez utóbbinak szélessége 20—30. méter.
Hogy e sánczok keletkezésére és korára nézve
közvetlen vonatkozású adatokat nyerhessek. Varga
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tanár szíves volt azokon ismételt izben ásatást
rendezni. Ezek eredményeiről e mű későbbi részében fogok tüzetesen szólani. Most elég legyen
annyit közölni, hogy azok népvándorlás-kori leletekre nem vezettek. Találtak egy lékelt koponyát, szarvas agancs eszköz kíséretében, mely
valószínűen a bronz korra utal. Ezen kívül a szőllősi rész legmagasabb pontján egy templom alap
lünt elő, melynek környékéről Árpád-kori csontvázak és pénzek kerültek felszínre. Ez utóbbiak
arról tanúskodnak, hogy a sánczok már a XII.
században fenállottak, Azonban a kutatás erőnk.
korlátoltsága miatt csak kis területre szorítkozhatott, a sáncz árokra, a mélységre épen nem, az
idegen területbe eső szőllősi földművekre is csak
részben terjeszkedett ki, bár legtöbb eredmény
ettől lenne várható. Később, t. i. 1899-ben, a
Tárkány Sz. Ferencz tanyája építésekor, midőn
a külső sáncz testét mintegy 8—10 méter hosszan,
2—5 méter mélységre fél szélességében elhordták,
a mostani felszíntől mintegy 3 méter mélységben egy kova nyíl-hegyet találtak, a földréteg pedig
felülről kezdve így. váltakozott: sárga, fekete,
sárga, fekete, — annak bizonyságára, hogy a sáncz
két ízben készült. A sáncz testében aránylag több
a sárga föld (mely e vidéken a felszíntől 1—T30
méternyi mélységben szokott kezdődni), a mi azt
tanúsítja, hogy valamikor a sáncz magas, az árok
pedig mély lehetett. Néhol azonban ez már jó
formán betelt, ügy hogy a tanya udvarokba esik.
Különben a gazdák tanya épületei részint a külső
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árok partján, részint a sánczok tetejére vannak
építve. A nagyobbik sáncz belsejének keleti
végében természetes magaslat van, melyeket az
ily erődítmények létesítésénél rendszerint felhasználtak. A terület e sajátsága is a sáncz avar eredetére vall, mert ezek föld várai rendszerint gyűrű
alakban vettek körül valamely természetes hegyet
vágy dombot s lehetőleg kisebb folyók mellett
vagy elrejtett szűk völgyekben állíttattak fel a
a könnyebb védekezés okáért, 1 bár túl van minden kétségen, hogy ily földvárakat nemcsak az
avarok, hanem a történelem előtti s a későbbi
történelmi népek is, mind napjainkig, építettek
és építenek védelmiczélokból. Mindenesetre pontosabb kutatásnak s kiterjedt ásatásoknak feladata e sáncz művek keletkezési korát, első lakóit
tüzetesebben kin^jjmozni, a mi a szóban forgó
kérdés történelmi nagy jelentőségénél fogva nem
képezheti csupán egy város feladatát.
1

Arcli. Közt. 1886. és Vosinszki, Tolnavm. töri. I.

