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A Tolna megyei Tamásitól délre, a gyulaji erdő 
területén, egy, a Koppányba folyó kis patak men-
tén, a Likashegyi-tisztáson található a hódoltság 
elején elpusztult középkori egyházas falu, Kos-
pa helye (amely ma dűlőnévként Kosbának 
hangzik) (1. kép). A település történetéről itt csak 
a legfontosabb adatokat adom közre, mert azok 
részletesen másutt megtalálhatók.1 Írott forrá-
sokban először 1321-ben szerepel, nemesi név-
ben. A falut részben kisnemesek lakták, Kospai 
előnevű nemesekről több alkalommal hallunk 
1531-ig. 1441 és 1482 között a tamási vár tarto-
zékai között említik, 1491-től 1513-ig már csak 
itteni birtokrészt sorolnak fel. Az 1542-es rovás-
adójegyzékben mindössze egy portát írtak össze 
a faluban, ez Szemcsei Jánosé volt.2 Az 1543-as 
jegyzék szerint szintén az ő birtoka, ekkor há-
rom, szegénysége miatt adót nem fizető portából 
állt a település.3

Kospa nevét a szakirodalomban a Magyaror-
szágon először itt, Torma István által kimutatott 
középkori szántóföldparcellák tették országosan 
ismertté.4 A szűk határú, a környék faluhálózatá-
ban átlagosnak mondható, kisnemesek által is 
lakott faluhoz egy másik, szintén ritkának mond-
ható objektumtípus első régészeti leírása is kap-
csolódik: a falu belterületének délnyugati szélén, 
a Nagy-likas-hegy oldalában található egy löszbe 
vájt, több tíz méter hosszú, több helyiségből álló 
üregrendszer, amelyet első, 1800-as említésekor 
már régi, elhagyott objektumként írtak le. Kelet-
kezéséhez számos hagyomány társul (búvóhely 
a tatárok/törökök elől, szerzetesek lakóhelye, 
rablók búvóhelye).5

Mivel a löszüreg fő járatának szája mára any-
nyira feltöltődött a leszakadt földtől, hogy nem 
lehet behatolni, korának megállapításhoz csak a 
barlang ásásakor kihordott, 8–10 méter széles, 
több mint 30 méter hosszú, 3–4 méter magas, föld-
ből képzett teraszt vizsgálhattuk át. A 2016 őszén 

„Sarlóját ez okért bősz fegyverré köszörülte”
Késő középkori kiegyenesített sarló Kospa falu 

helyéről
K .  N é m e t h  A N d r á s *

* Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd

► 1. kép. Tamási–Kosba lelőhely elhelyezkedése (készítette: K. Németh A., forrás: Google Maps, 2018)
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végzett szisztematikus fémkeresős kutatás során 
számos középkori régészeti lelet került elő: érmek, 
ékszerek, viseleti elemek és használati tárgyak.  
A földterasz területén a legkorábbi érem II. Géza 
anonim dénárja volt (erre a korra utal egy korai, 
hullámvonalköteges díszítésű cserépbogrács töre-
dék is), továbbá IV. László-érmet és két szlavón 
denárt is találtunk. Az érmek alapján a platót a 13. 
század végére már belakták, tehát a löszjáratot 
ennél korábban ásták ki.6 A leletek közül kiemel-
kedik egy mívesen kidolgozott, a 13–14. század 
fordulójára keltezhető, bronzból öntött korpusz, 
amelyet valaha keresztre szegecselve használtak.7

A terasz átvizsgálása után a lábánál fekvő 
területet is átkutattuk, aminek fontos tanulsá-
ga, hogy a faluhely a korábban ismertnél jóval 
nagyobb kiterjedésű lehetett. Míg eddig csak a 
vizenyős völgy keleti oldalán voltak ismertek 
középkori leletek – itt található a templom ma-
radványa is –, addig a fémkeresős kutatás után 
megbizonyosodhattuk róla, hogy a település 
egészen a völgy nyugati oldalán húzódó Nagy-
likas-hegy lábáig kiterjedt.

A faluhely leleteiről itt most nincs mód szót 
ejteni, csak egyetlen tárgyról, amely egyben köz-
leményem témája is. A terasz lábától néhány mé-
terre bukkant elő egy egyenesre kovácsolt vas-
sarló.8

A sarló leírása
Eredetileg íves, fogazott élű, nyéltüskés, rövid 
nyakú sarló, egyenesre kovácsolt pengével (2a-b. 
kép). A penge ívének hossza a fok felőli oldalon 
40,5 cm, a penge élének hossza 39 cm. A penge 
fokának szélessége a pengetőnél 2 cm, a penge 
középső pontján 1,2 cm. A penge vastagsága a 
pengetőnél 0,5 cm, a penge középső pontján 0,3 
cm, hegyénél 0,1 cm.

A sarló nyaka igen rövid, a penge foka átmenet 
nélkül folytatódik a nyéltüskében. A nyéltüske 
hossza az él felőli oldalon 13,6 cm, a pengefok fe-
lőli oldalon 12 cm, szélessége a pengetőnél 1,2 cm, 
a nyéltüske végénél 0,3 cm, vastagsága a penge 
felőli oldalon 0,5 cm, a nyéltüske végénél 0,1 cm.

A penge lapjának síkja enyhén hajlott, közepe 
a penge hegyéhez és a pengetőhöz képest kb. 0,8 
cm-re emelkedik ki a vízszintesből, amit való-
színűleg az okozott, hogy a sarló hegye kemény 
tárgyba ütközött, ez görbítette meg a pengét.  

A penge görbesége nem egyenletes: jobb kézben 
tartva a nyél felé eső kb. kétharmad része a víz-
szinteshez képest kissé felfelé hajlik, felső harma-
da pedig még ehhez képest is kissé jobb felé (azaz 
a penge enyhén meg van csavarodva).

A penge élén jól láthatók az egyenesre alakí-
tás nyomai: az él vonala helyenként megtörik, és 
az él 1,5-2 mm széles, enyhe gerinccé alakul. En-
nek oka a kiegyenesítés módja: a foknál alátá-
masztották a tárgyat, miközben a pengét ellenté-
tes irányban ütötték. Egy ideig az él anyaga 
zömült, majd az ütések hatására az élből enyhe 
gerinc lett, amelynek két oldalán az anyag kissé 
letűrődött, visszahajlott. Különösen szembetűnő 
ez a hegytől számított 24–29 cm-ek között, ahol 
oldalról nézve is látható a penge lapjára az él fe-
lől aláhajló sorja (3. kép).9

A fogazás maradványai – ferde, kb. 2 mm 
hosszú kis bevagdosások – jobb kézbe fogva az 
alsó felén, a penge alsó végétől 2,5 cm-re körül-
belül 3 cm hosszan (4. kép), valamint a hegyétől 
17 cm-re körülbelül 1,5 cm hosszúságban figyel-
hetők meg.

► 2. a–b kép. Kiegyenesített sarló a középkori Kospa falu 
helyéről (fotó: Retkes Tamás)
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A tárgy jelenlegi állapotában is magán viseli 
a késő középkori sarlók néhány jellegzetes ele-
mét: nyaka lényegében nincs, a penge alsó fele 
pedig majdnem párhuzamosan fut a nyéltüské-
vel.10 A penge felső része a kiegyenesítés követ-
keztében követi a penge alsó részének vonalát, 
de eredetileg bizonyára erősen előre görbülhe-
tett, a késő középkori sarlókra jellemző módon. 
Erre az időszakra utal a penge fogazott volta is.11

A tárgy kiegyenesítés előtti állapotának nagy-
számú párhuzama közül itt csak egyetlen, térben 
közeli darabot említek: az ozorai várban került 
elő egy hasonló méretű (36 cm pengehosszúságú, 
10,5 cm hosszú nyéltüskével ellátott), rövid nya-
kú, fogazott élű, ép sarló, amelynek típusa a 16. 
század elejétől a 17. század végéig kimutatható 
Ozorán.12

Kiegyenesített sarlók és kaszák: 
írott források és párhuzamok
Tárgyunk kétségtelenül kiegyenesített sarló. 
Ahogyan Torma István meggyőzően igazolta, a 
faluban 1543 után végleg megszűnt az élet, ezért 
a sarlót egyértelműen e dátum elé keltezhetjük; 
ezt a kutatás során előkerült egyéb leletek is iga-
zolják. A gyakran emlegetett történeti közhely 
szerint az 1514-es dózsa György-féle parasztfel-
kelés során a parasztok kiegyenesített kaszák-
kal indultak harcba, de ez a paraszti fegyver 
természetesen más korokban is elterjedt lehe-
tett.13

Kiegyenesített kaszák és sarlók egyaránt sze-
repelnek Stephanus Taurinus 1519-ben íródott 

Paraszti háború (Stauromachia) című hőskölte-
ményében, amelyhez saját tapasztalatai mellett 
természetesen bőven merített az antik hagyomá-
nyokból is. A parasztság fegyverzetének leírásá-
ban „kaszát ragad ottan a másik,” „a többségük 
csak kajla kaszával igyekszik;” a nagylaki csatá-
ban a parasztság „távol forgatja hiába kaszáját,/ 
mert az üres levegőt vagdalja csupán a karókkal./ 
rászerelé a paraszt most hosszú fatörzsre kaszá-
ját,/ ígyen az ellenség közepéig elér, kaszabolja;” 
a kolozsvári csatában pedig drágfi János „parasz-
ti kaszák közt dúl vala szörnyü tömegbe./ ám 
lova most lebukott, mellső lábát kasza vágta.”14

A kaszák mellett fegyverként használt sarlók 
is feltűnnek Taurinusnál. A gubacsi csata előtt a 
parasztok az alábbi szavakkal kérnek kegyelmet: 
„Nem jut soha majd az eszünkbe,/ hogy feketült 
sarlónk ismét vérrel vörösödjék,/ ócska kapáin-
kat fényesre kapáljuk a földön.”15

A sarlóknál maradva, a parasztfelkelést meg-
örökítő másik költői mű, Nagyszombati Márton 
Magyarország főuraihoz című, 1523-as keltezésű 
költeménye így jellemzi a parasztsereget: „hábo-
rú kell neki csak, préda hevíti csupán./ Sarlóját 
ez okért bősz fegyverré köszörülte,/ és ami érce 
akadt, mind az ekét, boronát.”16 Nagyszombati 
költeményének eredeti latin kifejezése nem hagy 
kétséget, hogy a szövegben valóban sarlóról van 
szó (Hac ratione feros falces mutabat in enses).17 
A szövegek nem említik ugyan, hogy a sarlók 
egyenesre lettek volna alakítva, ám fegyver vol-
tuk alapján gyanítható, hogy az íves pengéjű me-
zőgazdasági eszközökkel nem eredeti formájuk-
ban harcoltak a parasztok.

A kiegyenesített kasza később is elterjedt pa-
raszti fegyver maradt. 1677-ben a Sopron megyei 
Vica település jobbágyai egyebek mellett visha 

► 4. kép. Fogazás maradványai a sarló élén (fotó: Retkes 
Tamás)

► 3. kép. A kiegyenesítés (ellentétes irányú kalapálás) nyo-
mai a sarló élén (fotó: Retkes Tamás)
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segeszet kassakkal („visszaszegzett kaszákkal”) 
támadták meg földesuruk embereit.18 1686-ban 
egy, a Buda felszabadításáért harcoló seregben 
szolgáló német zsoldos így írt: „Bár a törökök 
gyakran összeszedték magukat (…), a mi tartalé-
kunk és a [magyar] védelmi osztagaink nagy hő-
siességgel mindég viszszaverték őket, jól forgat-
ván kiegyenesített kaszáikat, hegyezett karóikat 
és egyéb fegyvereiket.”19

A fegyver a kuruc korban is használatos ma-
radt. debrecen város jegyzőkönyve 1704. január 
15-én elrendelte, hogy a közelben elvonuló 
rác-német hadak miatt „akitől telik fegyvert sze-
rezzen, mindenkinek legyen legalább visszaszeg-
zett kaszája, vasvillája.”20

Az 1848–1849-es szabadságharcban a pa-
rasztság soraiból kikerült nemzetőrök gyakran 
használt fegyvere volt a kiegyenesített kasza, 
amelyet számtalan írott és képi forrás is igazol.21 
Elég itt a Kossuth-kormány általános népfelke-
lésről kiadott kiáltványára utalni, amely a la-
kosságot arra buzdította, hogy „kaszával, baltá-
val, bottal, kővel s amivel lehet” szálljon szembe 
az oroszokkal.22 A kiegyenesített kasza mint 
szükségfegyver használatára modern adatok-
kal is rendelkezünk. 1968-ban egy, a decsi ro-
mákról szóló újságcikk szerint „nagy verekedé-
sekre emlékeznek vissza a községben, például 
két évvel ezelőtt, még kiegyenesített kaszával is 
mentek egymásnak a cigányok.”23

A régészeti irodalomban kiegyenesített kö-
zépkori sarlóra mindössze egyetlen utalást talál-
tam: Váralja-Várfő 13. századi várában előkerült 
egy fogazott élű, töredékes vastárgy, amely talá-
lója, Miklós Zsuzsa szerint eredetileg valószínű-
leg sarló lehetett, és csak másodlagosan nyerte el 
egyenes formáját.24 Kiegyenesített, régészeti korú 
kaszát nem találtam a hazai közgyűjtemények 
anyagában, csak az újkorból:25 pl. a szentesi mú-
zeum őriz kettőt a 18–19. századból,26 míg az 
1848–1849-es szabadságharcból számos múzeu-
mi darab ismert.27

Összegzés
Bármily vonzó is lenne az egyenesre kalapált kos-
bai sarlót az 1514-es parasztháború tárgyi lenyo-
mataként értékelni, sajnos ez nem igazolható.  
A történeti események ismeretében – amit az ozo-
rai várból előkerült, hasonló sarló is nagyban 

támogat – ugyanakkor talán mégsem túlzottan 
bátor dolog feltételezni, hogy e ritka tárgyat ép-
pen a 16. század eseménytelennek bajosan ne-
vezhető első felében használhatták. A mohácsi 
csata és a térség 1545-ös végleges török kézre 
kerülése között a falusi lakosság számára bőven 
nyílhatott lehetőség,28 hogy mezőgazdasági esz-
közeit – olykor némileg átalakítva – önvédelmi 
célból, kényszerűségből fegyverként is használja. 
A kospai kiegyenesített sarló szerencsés régésze-
ti adalék a mezőgazdasági eszközökből kialakí-
tott középkori paraszti fegyverek jobb megisme-
réséhez.
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