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A

magángyűjtemény tulajdonosának neve a
régészeknek a velemi Szent Videt megjárt csoportja előtt az 1970-es évek óta ismert. Széles
körben, de még mindig elsősorban a régészek között, ugyanakkor nemzetközileg is ismertté
vált e sorok írójának 2013-ban1 megjelent könyve, majd a 2015-ben a kőszegi Városi Múzeumban rendezett kiállítás2 óta. A Gyűjteményéről megjelent könyvem LVII. tábláján etnográfiai és történeti tárgyaira hívtam fel szaktársaim figyelmét. Úgy tűnik, nem sok
eredménnyel. A figyelem felkeltésének szándékát azonban nem adom fel, ezért is írtam e
rövid közleményt. Természetesen azért is, hogy e néhány újabb adalékkal folytassam a Vas
megyei vajminták közkinccsé tételét.
2018 augusztusában a Kern Gyűjtemény „raktárában” mintegy 40 db vajformára lettem
figyelmes. Kérdésemre István elmondta, hogy ezek a Nyugat-Dunántúlról származnak, de
van köztük néhány velemi példány is. Amikor október 8-án ellátogattam hozzá, és fotózásra
valamint leírásra elhoztam tőle az alábbi darabokat, öt esetben becses adatokkal is tudott
szolgálni.
1. Egy darab vadkörtefából3 faragott. Nagyon jó állapotú, de ragasztott, tisztított, lakkozott.
Külső hosszanti oldalain egy-egy mély és széles vájat (nút), ami valószínűleg a fogást segítette.
Belül az oldalai függőlegesen bordázottak. Díszítése: egy nagyobb és alatta, két oldalán egyegy kisebb, talán négylevelű lóhere. A motívumból három, a végeiken lencsedíszes vonal csüng.
A megtaláláskor a padláson két darabban került elő. Külmérete: 134 x 85 x 46 mm. A keletkező
ívelt sarkú vajforma méretei4: 112 x 66 x 34 mm, súlya kb. 15 dkg, azaz kb. egy negyed font.
(1. kép 1.) A gyűjtés helye: Velem, Katona Ferenc, Puster-ház, Rákóczi u. 66.
2. Egy darab vadkörtefából faragott. Nagyon jó állapotú, tisztított, favédő szerrel kezelt.
Külső hosszanti oldalain egy-egy mély és széles vájat (nút), ami valószínűleg a fogást segítette. Belül az oldalai függőlegesen bordázottak, melyeket a képkeretezést is alkotó ferde
rovátkolás-sor zár le. Díszítése: egy bokor ágán stilizált, de remekül megfaragott, 3 farktollú
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2015. A velemi Szent Videt mint lelőhelyet felfedező Rómer Flóris emlékkiállításának régészeti
anyagát döntő részben Kern István Gyűjteményéből válogattam.
A fafajok meghatározása a gyűjtő Kern István érdeme, aki az ácsmunkában is jártas, de a falu határában több helyen erdőtulajdonnal is rendelkezik. Szíves segítségét e helyütt is köszönöm.
A keletkező vajforma – az összes itt közölt esetben – erősen lapított csonka gúla volt. Ezek a méretek a csonka gúla alaplapjának oldalait és a vajtömb magasságát rögzítik.
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madárka ül, és a bokor belseje felé néz. Külmérete: 150 x 96 x 50 mm. A keletkező ívelt
sarkú vajforma méretei: 125 x 72 x 33 mm, súlya kb. 25 dkg, azaz közel fél font. (2. kép 4.)
A gyűjtés helye: Velem, de közelebbről ismeretlen.
3. Egy darab vadkörtefából faragott. Nagyon jó állapotú, tisztított, lakkozott. Külső
hosszanti oldalain egy-egy mély és széles, valamint egy-egy vékony, sekély vájat (nút) van,
ami valószínűleg a fogást segítette. Belül az oldalai függőlegesen bordázottak, melyeket a
képkeretezést is alkotó ferde rovátkolás-sor zár le. Díszítése: egy hármas fűcsomó felett tüskés(?), három termést(?) hozó növény. Külmérete: 148 x 94 x 52 mm. A keletkező ívelt
sarkú vajforma méretei: 125 x 72 x 34 mm, súlya kb. 25 dkg, azaz közel fél font. (1. kép 2.)
A gyűjtés helye: Velem, Kapiller János, Rákóczi u. 57.
4. Egy darab vadkörtefából faragott. Nagyon jó állapotú, tisztított, lakkozott. Külső
hosszanti oldalain egy-egy mély és széles vájat (nút), ami valószínűleg a fogást segítette.
Belül az oldalai függőlegesen bordázottak. Díszítése: 2 szál gyöngyvirág 3 nagy és 2 kicsi
levéllel. Külmérete: 162 x 100 x 50 mm. A keletkező ívelt sarkú vajforma méretei: 127 x
77 x 31 mm, súlya kb. 25 dkg, azaz közel fél font. (1. kép 3.) A gyűjtés helye: Velem, Horváth János, Rákóczi u. 33.
5. Egy darab vadkörtefából faragott. Nagyon jó állapotú, tisztított, lakkozott. Külső
hosszanti oldalain egy-egy mély és széles vájat (nút), ami valószínűleg a fogást segítette.
Belül az oldalai függőlegesen bordázottak. Díszítése: 3 db hármas, lencseszerű bemélyítéssel
jelzett termés, apró leveles ágacskákkal. Jobb oldalt, alul mintha egy gránátalma (Punica
granatum) jelenne meg. A forma külmérete: 180 x 98 x 50 mm. A keletkező ívelt sarkú vajforma méretei: 133 x 65 x 33 mm, súlya kb. 25 dkg, azaz közel fél font. (1. kép 4.) A gyűjtés
helye: Velem, Hersics György, Király-ház, Rákóczi u. 68.
6. Két darab diófa elemből (faragott rész és fenéklap), a fenéklapja felől 17 db szeggel
összeerősített, enyhén repedezett példány. Belül az oldalai bordázottak. Díszítése: egy Salakban hajló száron virág, alul 2 bimbóval. Külmérete: 174 x 108 x 53 mm. A keletkező
négyszögletes vajforma méretei: 138 x 87 x 42 mm, súlya kb. 30 dkg, azaz fél font (2. kép
1–3.). A gyűjtés helye: Velem, Horváth József, Kendik-ház, Rákóczi u. 56.
Az 1. szám alatt leírt, négylevelű lóherékkel díszített darab (1. kép 1.) motívumai vésésének a maradványai „szálkásak”. Ez talán egy igénytelenebb (?) alkotót sejtet. Egy másik
kézre utal a 2. szám alatt (2. kép 4.) közölt, madaras, és az 5. számú „gránátalma”-díszes
(1. kép 4.) példány. Ugyanis mindkét esetben jól megfigyelhető és nagyon jellegzetes a félköríves kimetszésű véső hegyével készített építőelem. Mivel a vajminták mindegyikének
hajdani tulajdonosa meghalt már, így a tulajdonos-gyűjtő, Kern István nem tudott felvilágosítással szolgálni azok hajdani szakmájáról.
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