
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 
 

CSIKY GERGELY 

 

  AZ AVAR KORI SZÚRÓ- ÉS VÁGÓFEGYVEREK 
Osztályozás – tipológia – kronológia – technológia 

 

 

 

Történelemtudományi Doktori Iskola 

Dr. Gergely Jenő e.t., Doktori Iskola vezetője 

 

Régészet Program, 

Dr. Szabó Miklós e.t., program vezetője 

 

A bizottság elnöke: Dr. Raczky Pál CSc. 

Opponensek: Dr. Szőke Béla Miklós CSc.; Dr. Garam Éva DSc. 

A bizottság tagjai: Dr. Rácz Zsófia PhD.; Dr. Kovács László DSc.,  

Póttagok: Dr. Takács Miklós, Dr. Révész László  

 

Témavezető: Dr Vida Tivadar CSc, egyetemi docens 

 

 

Budapest, 2009



 

I. Bevezetés............................................................................................................................ 8 
1. Célkitűzés .................................................................................................................... 11 
2. Kutatástörténeti áttekintés ........................................................................................... 14 

a. Az antikvárius szemlélet és a gyűjtőmunkák........................................................... 14 
b. A tipológiai módszer alkalmazása........................................................................... 17 
c. Az etnikus szemlélet és az eredetkérdések .............................................................. 20 
d. Társadalmi rekonstrukciók ...................................................................................... 26 

3. Módszertan .................................................................................................................. 32 
a. Terminológia és az osztályozás módszere ............................................................... 32 
b. Technológia ............................................................................................................. 41 
c. Kronológia és chorológia......................................................................................... 48 
d. Fegyverzet és társadalom......................................................................................... 56 
e. Az anyaggyűjtés módszere ...................................................................................... 60 

II. Szúrófegyverek ............................................................................................................... 64 
1. A lándzsák típusai........................................................................................................ 65 

L.I.   Nádlevél alakú lándzsacsúcsok ...................................................................... 65 
L.I.A.   Kötőtaggal ellátott nádlevél alakú lándzsacsúcsok ................................ 65 

L.I.A/1.b  A penge hosszabb, mint a köpű, a köpű vas kapoccsal összefogott 68 
L.I.A/3.b  A köpű és a penge hossza megegyezik, a köpűt kapoccsal fogták 
össze 68 
L.I.A/3.d.  A köpűszárnyakat egymásra kalapálták.......................................... 69 

L.I.B   Egyszerű nádlevél alakú lándzsacsúcsok ............................................... 69 
L.I.B/1.  Hosszú, nádlevél alakú pengéjű, keskeny és rövid köpűjű 
lándzsacsúcsok .................................................................................................... 69 
L.I.B/2  A penge rövidebb, mint a köpű ........................................................... 71 
L.I.B/3.  A penge és a köpű hossza megegyezik. ............................................. 72 

L.I.B/3.a  Nyitott köpűs ................................................................................ 73 
L.I.B/3.b  Kapoccsal összefogott köpűszárnyú ............................................ 73 
L.I.B/3.c  Egymás mellé hajtott köpűszárnyú .............................................. 74 
L.I.B/3.d  Egymásra hajtott köpűszárnyú. .................................................... 74 
L.I.B/3.e  Zárt köpűs..................................................................................... 75 
L.I.B/3.f.  Ráhúzott gyűrűvel összefogott köpűjű. ....................................... 76 

L.I.C   Széles ívelt oldalú nádlevél alakú lándzsacsúcs .................................... 76 
L.I.D/1  Széles vállú, elkeskenyedő pengéjű lándzsacsúcs............................... 77 
L.I.E   Ötszög alakú pengéjű lándzsák............................................................... 77 

L.I.E/2  A penge rövidebb, mint a köpű ........................................................... 78 
L.I.E/3  A penge és a köpű hossza megegyezik ............................................... 78 
L.I.E/3.f.  Ráhúzott gyűrűvel összefogott köpűjű............................................. 78 

L.I.F   Keskeny nádlevél alakú, négyzet átmetszetű pengéjű lándzsa............... 79 
L.I.F/1.  A penge hosszabb, mint a köpű.......................................................... 79 
L.I.F/2.  A köpű hosszabb, mint a penge.......................................................... 79 
L.I.F/3.  A penge és a köpű hossza megegyezik............................................... 80 

L.II.   Kihegyesedő, kónikus lándzsacsúcsok ....................................................... 80 
L.II.A.   Szabályos kónikus lándzsacsúcsok..................................................... 81 

L.II.A/1  A penge hosszabb, mint a köpű ......................................................... 81 
L.II.A/3  A penge és a köpű hossza megegyezik.............................................. 81 
L.II.A/3.d  Nyakukon díszítéssel ellátott kónikus lándzsacsúcsok................... 82 

L.II.B/1  Rendkívül keskeny, négyzetes átmetszetű pengéjű lándzsacsúcsok. .. 82 
L.III.   Levél alakú pengéjű lándzsacsúcsok .......................................................... 83 

 2



L.III.A.  Széles levél alakú lándzsacsúcsok....................................................... 83 
L.III.A/1.e  A penge hosszabb, mint a köpű..................................................... 84 

L.III.A/2  A penge rövidebb, mint a köpű ........................................................... 85 
L.III.B   Keskeny levél alakú lapos rombusz vagy lencse átmetszetű pengék . 86 

L.III.B/1.d  A penge hosszabb, mint a köpű..................................................... 86 
L.III.B/1.e  Zárt köpűs ...................................................................................... 87 

L.III.C  Keskeny levél alakú rombusz átmetszetű penge ................................. 87 
L.III.C/1.e  A penge hosszabb, mint a köpű, a köpű zárt ................................. 87 
L.III.C/2.e  A penge rövidebb, mint a zárt köpű .............................................. 88 
L.III.C/3.e  A köpű és a penge hossza megegyezik, a köpű sokszög átmetszetű. 
Egling-típus. 89 

L.III.D  Középbordás levél alakú lándzsacsúcsok (Dorfmerking-típus) .......... 90 
L.III.E.  Áttört levél alakú lándzsacsúcsok........................................................ 91 

L.III.E/1.e  Félkörösen áttört pengéjű középbordás lándzsacsúcs.................... 91 
L.III.E/1.f.  Középbordás áttört pengéjű lándzsacsúcsok (erdélyi csoport) ..... 91 

L.IV.   Háromszög alakú pengéjű lándzsák .......................................................... 92 
L.IV.A   Keskeny háromszög alakú pengéjű lándzsacsúcsok........................... 92 

L.IV.A/1e.  Kampós lándzsacsúcsok (Hakenlanze) ......................................... 92 
L.IV.A/3.  A köpű és a penge hossza megegyezik ........................................... 97 

L.IV.B   Széles háromszög alakú penge ........................................................... 98 
L.V.   Hajítófegyverek .......................................................................................... 99 

L.V.A   Rövid rombusz alakú pengéjű, hosszú, csavart nyakú, keskeny köpűjű 
dárdahegy. ............................................................................................................... 99 
L.V.B  Nagy méretű, aszimmetrikus köpűs szakállas vas hegyek ..................... 99 

2. Lándzsapapucsok....................................................................................................... 100 
4. Lándzsanyelek ........................................................................................................... 100 
5. Összegzés .................................................................................................................. 102 

III. Vágófegyverek............................................................................................................. 106 
1. A vágófegyverek típusai............................................................................................ 107 

V.I   Kétélű kardok ............................................................................................... 107 
V.I.A   Széles vércsatornával rendelkező kétélű pengéjű kardok (spathak).... 108 

V.I.A/1  Keresztvas nélküli  (korai) spathak .................................................. 108 
V.I.A/2  Keresztvassal ellátott (késői) spathak............................................... 111 

V.I.B   Keskeny, lencse átmetszetű kétélű pengéjű kardok.............................. 114 
V.I.B/1.a  Egyenes kétélű pengéjű, keresztvas nélküli kardok....................... 114 
V.I.B/1.b  Nemesfémlemez borítású keresztvas nélküli kétélű kardok.......... 115 
V.I.B/2.  Keresztvassal ellátott kétélű kardok ................................................ 116 
V.I.B/2.a  Vas ellenző..................................................................................... 116 
V.I.B/2.b   Öntött bronz ellenző ..................................................................... 117 

V.I.C   Karikás markolatvégű kétélű kardok.................................................... 117 
V.I.C/2.a  Egyszerű karikás markolatvégű kétélű kardok .............................. 117 
V.I.C/2.b  Nemesfémlemezes díszítésű karikás markolatvégű kétélű kardok 118 

V.II   Egyélű kardok............................................................................................... 119 
V.II.A   Egyenes egyélű kardpengék ................................................................. 119 

V.II.A/1.a   Egyenes egyélű keresztvas nélküli kardok:................................. 119 
V.II.A/1.b  Nemesfémlemez borítású egyenes egyélű keresztvas nélküli kardok
 121 
V.II.A/2  Egyenes egyélű keresztvassal ellátott kardok ................................. 121 

V.II.B   Karikás markolatvégű egyenes egyélű kardok ..................................... 122 
V.II.B/2.a  Egyszerű, egyélű karikás markolatvégű kardok........................... 122 

 3



V.II.B/2.b  Nemesfémlemez borítású, egyenes egyélű karikás markolatvégű 
kardok 123 

V.II.C   Egyenes egyélű fokéles kardok (protoszablya) .................................... 124 
V.III   Szablyák ................................................................................................... 125 

a. A szablyák kutatásának problémái .................................................................... 125 
b.  A szablya definíciója és osztályozásának szempontjai..................................... 128 
b. A szablyapengék típusai .................................................................................... 130 

V.III.   Szablyák ........................................................................................... 131 
V.III.A  Enyhén ívelt pengéjű szablyák ......................................................... 131 
V.III.B  Közepesen ívelt pengéjű szablyák .................................................... 132 
V.III.C  Erősen ívelt pengéjű szablyák........................................................... 132 

c. A fokél hossza és szerepe .................................................................................. 133 
d. Összefoglalás ..................................................................................................... 135 

V.IV   Saxok ........................................................................................................ 136 
a. A saxok kutatásának problémái ......................................................................... 139 
b. Osztályozás........................................................................................................ 141 

V.IV.A  Rövid sax (Kurzsax) ......................................................................... 142 
V.IV.B  Keskeny sax (Schmalsax) ................................................................. 143 
V.IV.C.  Széles sax (Breitsax)........................................................................ 144 
V.IV.D  Hosszú sax (Langsax)....................................................................... 146 

c. Tipológiai fejlődés ............................................................................................. 148 
d. A saxok kronológiai problémái és a párhuzamosítás nehézségei...................... 148 
e. Funkció, leletkombinációk ................................................................................ 150 

2. A kard szerelékei ....................................................................................................... 152 
a. A markolat ............................................................................................................. 152 

Karikás markolatvég (Ringknauf) ......................................................................... 152 
Eredet................................................................................................................. 154 

A markolatgomb.................................................................................................... 157 
MG.1.   Vaslemezből készült csónak alakú markolatgomb........................... 157 
MG.2.   Lapos, vízszintesen álló hosszúkás mandula alakú vaslemez .......... 157 
MG.3.   Öntött bronz hosszúkás, stilizált állatfejekkel díszített markolatgomb
 158 
MG.4.   Öntött bronz belül üreges téglalap alapú gúla alakú markolatgomb 158 
MG.5.   Lapos háromszög alakú vas markolatgombok.................................. 158 

Markolatkupak....................................................................................................... 158 
Dísz-szegek............................................................................................................ 159 

DSz.1   Gyűrűcsüngő.................................................................................... 159 
DSz.2   Rombusz alakú szögfejek ................................................................ 160 
DSz.3   Henger alakú szegfejek..................................................................... 161 
DSz.4   Rozetták............................................................................................ 161 

A markolat nemesfémlemez-borítása .................................................................... 162 
Ujjtámasz ............................................................................................................... 162 
Csontlemez markolatborítás .................................................................................. 162 

b. Az ellenző .............................................................................................................. 162 
KV.1   Két vaspálcából a pengetőre hajlított keresztvas................................. 163 
KV.2   Lapos ovális vaslemezből kialakított keresztvas .................................. 163 
KV.3  A markolattőre rákovácsolt rövid, nemesfémlemezekkel borított szárú 
ellenzők 163 
KV.4   Rövid, lekerekített végű, keskeny keresztvasak ................................... 163 

 4



KV.4.a  Középen rombusz alakban kiszélesedő, legyezőszerű végű, 
felülnézetben keskeny csónak alakú öntött bronz ellenzők............................... 164 
KV.4.b  Rövid, keskeny, lekerekített végű ellenzők. ..................................... 164 
KV.4.c  Rövid, keskeny, középen enyhén rombusz alakban kiszélesedő, 
lekerekített végű ellenzők.................................................................................. 165 
KV.4.d  Egyszerű kivitelű, rövid, keskeny, lekerekített végű keresztvasak .. 165 

KV.5   Csillag alakú keresztvas ....................................................................... 166 
KV.5.a  Nemesfémlemezzel bevont csillag alakú keresztvas ........................ 166 
KV.5.b  Vasból kovácsolt szabályos csillag (vagy rombusz) alakú keresztvas
 168 
KV.5.c  Vasból kovácsolt nyújtott csillag alakú keresztvasak ....................... 169 
KV.5.d  Vasból kovácsolt megnyúlt szárú, kereszt alakú ellenző.................. 170 
KV.5.e  Vasból kovácsolt hosszú szárú, tausírozott díszítésű keresztvasak. . 170 
KV.5.f  Rombusz alakú ellenző...................................................................... 170 

KV.6   Hosszú, rúdszerű kialakítású keresztvas............................................... 171 
KV.6.a  Hosszú rúdszerű kialakítású, középen egy szeggel felerősített 
keresztvasak....................................................................................................... 171 
KV.6.b  Hosszú, keskeny rúdszerű keresztvasak ........................................... 172 

KV.7   Markolatcsöves keresztvasak ............................................................... 172 
KV.8   Rövid, széles spatha-keresztvas............................................................ 173 

c. A kardhüvely díszítései.......................................................................................... 173 
d. Felfüggesztés és függesztőfülek ............................................................................ 175 

Egypontos felfüggesztés ........................................................................................ 175 
F.1   Állatfejes akasztók................................................................................ 175 
F.2   Piramis alakú spathagombok................................................................ 176 
F.3   Mészkőgyöngyök ................................................................................. 177 

Kétpontos felfüggesztés......................................................................................... 177 
F.4   P-alakú függesztőfülek ......................................................................... 177 

F.4.a   Nagy félkör alakú fej és a hozzá ívesen csatlakozó rövid szár........ 178 
F.4.b   A félkör alakú fej és a szár hossza megegyezik .............................. 179 
F.4.c   A szár hosszabb, mint a fej.............................................................. 180 

F.5   A félköríves vagy D-alakú függesztőfülek........................................... 180 
F.5.a   Szabályos félkörív alakú lemezes borítású függesztőfülek ............. 180 
F.5.b   A szélén bronz- vagy ezüstpánttal ellátott nyújtott D-alakú 
függesztőfülek ............................................................................................... 181 
F.5.c   Szamárhátíves függesztőfülek. ........................................................ 181 
F.5.d   Vasból készült D-alakú szegélypánt................................................ 182 

F.6   Hármasívű függesztőfülek.................................................................... 183 
e. Koptatók ................................................................................................................ 184 

K.1   Hengeres, fémlemezből kialakított koptató .............................................. 184 
K.2   U-alakú koptató ........................................................................................ 185 

3. Összegzés .................................................................................................................. 185 
IV. Technológia ................................................................................................................. 188 
V. Kronológia – kontinuitás és diszkontinuitás................................................................. 195 
VI. Földrajzi elterjedés ...................................................................................................... 202 
VII. Eredet és kulturális kapcsolatok................................................................................. 209 

1. Keleti, steppei kapcsolatok........................................................................................ 209 
2. Déli, mediterrán kapcsolatok..................................................................................... 218 
3. Nyugati, meroving kapcsolatok................................................................................. 224 

VIII. A fegyverek sírba helyezése – mellékletadási szokások .......................................... 226 

 5



IX. Viselet – képi ábrázolások........................................................................................... 231 
1. A felfüggesztés .......................................................................................................... 231 
2. A lándzsa ábrázolása ................................................................................................. 238 

X. Fegyverek és társadalom .............................................................................................. 241 
1. A fegyverkombinációk tanúsága ............................................................................... 241 
2. A kelet-dunántúli kora avar kori fegyverzet és annak kapcsolatai............................ 244 
3. A fegyverek és a korcsoportok .................................................................................. 258 
4. Összegzés .................................................................................................................. 265 

XI. Fegyverzet és harcmodor az avar kori Kárpát-medencében ....................................... 268 
XII. Összefoglalás ............................................................................................................. 277 
XIII. Felhasznált irodalom................................................................................................. 286 
XIV. Rövidítések jegyzéke................................................................................................ 323 

 

 6



Köszönetnyilvánítás 
 
 

 
Munkám során sokszor, sokaktól és sokféle módon kaptam segítséget. Ez úton szeretném kifejezni hálámat 
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Csanádnak a szakirodalmi segítséget és az inspiráló beszélgetéseket. Kovács László a honfoglalás kori 
fegyvertörténet szakértőjeként rendkívül értékes tanácsaival, jegyzeteinek és rajzainak rendelkezésemre 
bocsátásával pótolhatatlan forrásanyagot nyújtott. Takács Miklós jelentősen segítette a délvidéki 
leletanyagban való tájékozódást, Somlósi Éva pedig restaurátorként nyújtott új szempontokat a tárgyak 
vizsgálatához. 
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amiért nagy hálás vagyok a szentesi Koszta József Múzeum munkatársának Szabó János Józsefnek, a győri 
Xantus János Múzeum részéről Tomka Péternek, Szőnyi Eszternek, Bíró Szilviának és Pusztai Zoltánnak, a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum részéről Lőrinczy Gábornak, Kürti Bélának, Balogh Csillának, Bende 
Líviának és Lajkó Orsolyának. A szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum részéről Ódor János, a székesfehérvári 
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András Múzeumban Istvánovits Eszter és Pintye Gábor, a szombathelyi Savaria Múzeumban Kiss Gábor 
segítették a munkámat.  
 A dolgozat írása során több külföldi kutatóúton is részt vehettem, a Freiburg am Breisgauban töltött 
hónapokat a DAAD ösztöndíjnak, a bécsi és szlovákiai gyűjtőutamat pedig a Magyar Tudományos Akadémia 
csereprogramjának köszönhetem. Az anyaggyűjtés mellett a külföldi kollégákkal folytatott tapasztalatcsere 
rendkívül hasznosnak bizonyult. Szeretnék köszönetet mondani Jozef Zábojník-nak, Gabriel Fusek-nek és 
Martin Husár-nak (Nyitra), Katarina Tomčíková-nak (Pozsony), Július Béreš-nek, Mária Lamiová-
Schmiedlová-nak (Kassa) Szlovákiából, a bécsi tanulmányút során Falko Daim, Erik Szameit, Herold 
Hajnalka, Matthias Mehofer és Norbert Hofer segítették munkámat. A keleti leletanyag és szakirodalom 
ismeretét orosz és ukrán kollégáknak köszönhetem: Igor Gavrituhin, Dmitrij Korobov, Umar Kočkarov, I. 
Kyzlasov (Moszkva), Dmitrij Stašenkov és Anna Kočkina (Samara), Oleksij Komar (Kijev). A bulgáriai 
kollégáknak: Valeri Jotov-nak (Várna) és Bojan Totev-nek (Dobrič) köszönhetően nem csak a már publikált 
fegyvereket tekinthettem meg, hanem új forrásanyaggal is megismerkedhettem. Látókörömet jelentősen 
bővítette a három mongóliai tanulmányutam, amiért Jean-Paul Desroches-t, Guilhem Andrét, Yeruul-Erdene-
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(University of Reading) a tanácsaiért.   
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Iskola vezetőjének Szabó Miklósnak és az intézet igazgatójának Raczky Pálnak. Baráti támogatásukért V. 
Szabó Gábort, Rácz Zsófiát és Mordovin Maximot is köszönet illeti. Hálával gondolok a már elhunyt 
tanáraimra Bóna Istvánra és Vékony Gáborra, akik elindítottak a népvándorláskori régészet megismerésének 
útján. 
 Sok hálával tartozom a közvetlen munkatársaimnak, akik tanácsaikkal, megjegyzéseikkel sokat 
segítettek a munkám során: Bíró Ádám, Bollók Ádám, Langó Péter, Patay-Horváth András és Türk Attila 
mindig készek voltak a támogatásomra.  
 Külön köszönet illeti meg szüleimet a türelmükért és támogatásukért. 
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I. Bevezetés 
 

 

Az avar kor a Kárpát-medence kora középkori történelmének leghosszabb és egyik 

legfontosabb korszaka is. Az 568-tól a 9. század első feléig tartó időszakból jelenleg több 

mint 60.000 mellékletekkel többnyire gazdagon ellátott sír ismer a kutatás.1 A korszak 

temetkezési szokásai kedveznek az anyagi kultúra bizonyos elemeinek vizsgálatához, ezek 

közé tartozik a fegyverzet is.  

Az avar harci eszközök kutatása természetesen nem érintetlen terület. A téma már a 

korszak vizsgálatának kezdeti szakaszától fogva a régészek érdeklődésének 

középpontjában állt.2 Ennek egyik magyarázata, hogy az avarok a történelmi forrásokból 

elsősorban aktív harci cselekményeik alapján váltak ismertté, az eseményekről beszámoló 

szerzők e katonai tevékenységek elszenvedői voltak.3 A fentiek ismeretében nem véletlen, 

hogy a fegyvermellékletet elsősorban az avar harcosok régészeti lenyomatának tartották, és 

a sírban elhelyezett fegyverekből egyenesen a sírban nyugvók fegyverzetére 

következtettek.4

A fegyvermelléklet-adás vizsgálata több szempontból is figyelmet érdemel. 

Egyrészt, mint mellékletadási szokás fontos adatokat szolgáltathat a temetkezési rítus 

elemzéséhez, másrészt, a sírba került fegyverek fajtája, minősége és mennyisége − 

                                                 
1 1993. december 31-ig (az ADAM eddig az előkerülési időpontig gyűjtötte az avar korra datálható 
lelőhelyeket) 2475 avar kori temető volt ismert (ibidem, 13.), azóta ez a szám a nagyberuházásokhoz 
kapcsolódó megelőző feltárásoknak köszönhetően jelentősen növekedett. Az avar kori sírok számáról 
többféle becslés készült, Bóna István még 35-40.000 avar sírral számolt (BÓNA 1988, 437.), a legújabb 
becslésre lásd: (VIDA 2003, 304., LANGÓ 2007, 188, 84. lábjegyzet) 
2 Az avar fegyverek kutatásának kezdeteiről lásd a kutatástörténet I.1.a fejezetét. 
3 A avar kor írott forrásainak fordítása és gyűjteménye: (SZÁDECZKY-KARDOSS 1992.), a 
forrásadottságokról részletes áttekintést nyújt az avar történelem legjobb összefoglalása:  (POHL 2002, 4–
10.); az avarokat elsősorban harcosokként mutatja be Sinor Dénes is (SINOR 1981, 133–134.). A korabeli 
források is elsősorban fegyverforgatóként azonosították az avarokat: így például Theodoros Synkellos 
homíliája szerint az avaroknak „életük a háború.” (MAKK 1975, 16., 78.) 
4 A sírokban előkerült fegyverek és fegyverkombinációk az egykori fegyverzet rekonstruálására való 
használhatóságáról megoszlanak a vélemények. Az optimista irányzat szerint a sírba helyezett fegyverekből 
közvetlenül lehet következtetni a fegyverzetre, így Heiko STEUER (1968, 18–87.; idem 1970, 352−353.) 
elsősorban régészeti leletek alapján rekonstruálta a koraközépkori európai fegyverzet történetét. Frank 
SIEGMUND (2000, 177−194.) a fegyverkombinációk alapján funkcionális együtteseket különített el 
statisztikai módszerekkel, míg Robert REIß (2007.) a közelharc és távolharc viszonyát vizsgálta 
fegyverkombinációk alapján. Mára világossá vált, hogy a fegyverzet és a harcmodor mellett számos más 
tényező is befolyásolhatta a fegyvermelléklet-adást, amiket legsokoldalúbban és legrészletesebben a 
módszereiben kontinentális (német) és angolszász megközelítést ötvöző Heinrich HÄRKE (1992; idem 1997, 
119−127.) ismertette és alkalmazta az angolszász fegyveres sírok példáján. Howard Williams a fegyverek 
kommemoratív (a halottra való emlékezést segítő) funkcióját emelte ki az angolszász sírok példáján 
(WILLIAMS 2005, 264–265.) 
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bizonyos megkötésekkel5 − az elhunyt fegyverzetére, társadalmi, vagyoni vagy éppen jogi 

helyzetére is utalhat.6  

Maguk a fegyverek funkcionális tárgyaknak tekinthetők, a feladatuk elsősorban az 

volt, hogy harc közben megsebesítsék vagy elpusztítsák az ellenfelet, illetve, hogy 

védelmet nyújtsanak az ellenség hasonló eszközeivel szemben, emiatt a fegyverek formája 

és kiképzése létfontosságú volt a fegyverforgató túlélési esélyeinek szempontjából is. A 

fegyvereknek tehát, bár bizonyos szinten alkalmazkodtak az adott korszak 

divatjelenségeihez, funkcionálisan a lehető legnagyobb hatékonyságot kellett felmutatniuk. 

E tárgyak kialakításában mindig szerepet játszott a kor legmagasabb technikai tudása, 

illetve annak változása. A fentiek figyelembevételével tehát a fegyverek formájából 

következtetéseket lehet levonni azok alkalmazására is. A fegyverek használati módját 

elsősorban a kísérleti régészet vizsgálta, e tudományág ugyanakkor elsősorban az íjászatra 

koncentrált, és viszonylag keveset foglalkozott a szúró- és vágófegyverekkel, ráadásul e 

munkák legtöbbször meglehetősen ingadozó színvonalúak.7  

                                                 
5 A temetkezések vizsgálata folyamán mindig figyelembe kell venni a szándékoltságot, hiszen egy sír 
kialakítását és felszereltségét alapvetően három tényező határozza meg, az elhunyt akarata, a család akarata 
és a közösség szokásrendszere, ily módon a temetkezésekből nyert adatok csupán intencionális vagy 
szándékolt adatoknak tekinthetők, nem pedig teljesen objektívnek és a valóságot közvetlenül 
visszatükrözőnek. Az „intencionális adat” fogalom definíciójára lásd: (HÄRKE 1993, 141–146.). A 
fegyverkombinációk fegyverzet-rekonstrukcióra való használatára ellenpélda a Szentes–derekegyházi sír, 
ahol pajzsdudort íjászfelszereléssel együtt helyeztek el a részleges lovastemetkezést tartalmazó sírba 
(CSALLÁNY 1939, 116–119.), ebben az esetben kevésbé valószínű, hogy a sírba helyezett fegyverek 
funkcionális kombinációt mutatnának. 
6 A fegyverzettel kapcsolatos problémákhoz optimistán állt hozzá Heiko STEUER (1968, 18–87. és 1970, 
348–383.), míg Heinrich HÄRKE (1992) és Anne Nørgård JØRGENSEN (1997, 149–163.; idem 1999, 15–
18.) szkeptikusabb irányvonalat képvisel. A társadalmi kérdésekhez legrészletesebben Heiko STEUER 
(1982., idem 1987, 189–236.) szólt hozzá. Új irányvonalat jelent a kérdéskörben Sebastian Brathernek az 
életkor és a sírmellékletek viszonyát vizsgáló modellje, melynek kapcsán a társadalmi nagykorúság és a 
fegyvermelléklet viszonya is nagy hangsúlyt kapott. (BRATHER 2004b, 1–58.) A jogi helyzet és a 
fegyvermelléklet kapcsolata is régóta foglalkoztatja a német kutatást. A problémakört Heikor STEUER 
(1968, 28–39.) tekintette át legrészletesebben, aki a fegyverzet és a gentilis törvények (Volksrechte) 
viszonyát vizsgálta. A frank jogi források alapján Dagmar HÜPPER-DRÖGE (1981, 106–127.) a korabeli 
támadó- és védőfegyverzetet tekintette át. A fegyverzet és az etnikum viszonyát Frank SIEGMUND (2000, 
177−194.) a fegyverkombinációk és statisztikai vizsgálatok alapján megismerhetőnek tartotta, és az egyes 
fegyverek aránya és mennyisége alapján próbálta meg elkülöníteni a frank és alemannn településterületet, 
ezzel szemben Sebastian BRATHER (2000., idem 2004a) teljesen szkeptikusan állt hozzá a kérdéshez. A 
véleménye szerint a leletekből nem lehet etnikumra következtetni, és a különbségeket egy sor más 
(elsősorban társadalmi) tényező okozhatja. Robert REIß (2007.) szerint az egykori fegyverzet a 
sírmellékletek alapján megismerhető, sőt a harcmodorra is lehet abból következtetni. 
7 A kísérleti régészet meghatározásához (COLES 1979.; ASCHER 1961.; FANSA 1996, idem 2002.). 
Németországban Holger RIESCH nemcsak általában a meroving íjászat kérdéskörével és az egyes íjtípusok 
rekonstruálásával és hatékonyságával (2002) foglalkozott, hanem metallográfiai adatok felhasználásával a 
meroving lamellás páncélt is rekonstruálta, és vizsgálta azon az egyes nyílcsúcs-típusok hatékonyságát 
(BECKER – RIESCH 2002, 597–606). Magyarországon elsősorban az avar és honfoglalás kori összetett 
reflexíjak rekonstruálása és hatékonyságának elemzése foglalkoztatta a szakembereket. E munkában a 
legnagyobb szerepet FÁBIÁN Gyula (1980-81) és  SZŐLLŐSSY Gábor (1992, 349−374.; idem 2001, 
275−293., idem 2004, 53−61.) tevékenysége játszott. A közelharci fegyverekre jóval kisebb figyelem 
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A vizsgálatokat megkönnyíti, hogy a fegyvermelléklet adása az avar kor teljes ideje 

alatt, az Avar Kaganátus teljes területén szokásban volt, abban csak kisebb regionális 

eltérések mutathatók ki. Munkámban az avar kor két jellemző közelharci fegyverét, a 

szúró- és vágófegyvereket8 vizsgálom, amit e leletek nagy száma és formai sokszínűségük 

indokol. E két fegyverfajta esetében széles körű kulturális kapcsolatrendszer is 

felvázolható, ami az anyagi kultúra más területein is megnyilvánult.  

 

                                                                                                                                                    
irányult: Németországban Marcus JUNKELMANN római lovasságról (1990-92) szóló kutatásai emelhetők 
ki. A hazai és nemzetközi kísérleti régészet legújabb eredményeiről: (IGAZ 2007, 161–169.) 
8 Beleértve az egy- és kétélű kardokat, szablyákat és a saxokat. 
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1. Célkitűzés 

 

A disszertáció célkitűzése a teljes avar kor (568-tól a 9. század első feléig) szúró- (hosszú 

rúdszerű nyélen rögzített és vas heggyel felszerelt fegyverek)9 és vágófegyvereinek 

(hosszú vaspengével rendelkező fegyverek)10 katalógusszerű összegyűjtése, azok 

osztályozása és tipológiai fejlődésük felvázolása. Az adott fegyverek kísérőleleteinek11 és a 

temetők horizontálstratigráfiai vizsgálatának12 segítségével az egyes fegyvertípusok 

kronológiájának pontosítása, illetve a Kárpát-medencén kívüli kronológiai rendszerekhez 

való illesztése. Az egyes típusok térképezésével regionális csoportok és amennyiben ez 

lehetséges, műhelykörzetek szétválasztása.13  

Az alábbi munka feladatának tekinti az egyes fegyvertípusok Kárpát-medencén 

kívüli kapcsolatainak a felvázolását és egy szélesebb kontextusba helyezését is. Mindezzel 

lehetővé válik az avar kori Kárpát-medence széles körű kapcsolatrendszerének követése, és 

a Mediterrán,14 a meroving15 és a steppei16 hatások szétválasztása. A fenti vizsgálatokon 

                                                 
9 Németül Stichwaffen vagy Stangenwaffen, angolul polearms.  
10 Németül Hiebwaffen, Blankwaffen vagy Klingenwaffen, angolul cutting-weapons, edge weapons vagy 
blade weapons.  
11 Az avar kori fegyverek kísérőleletekkel való datálásakor elsősorban az éremleletes sírokat (GARAM 1992, 
135−250., a „Münzspiegel” módszere alapján Max MARTIN 2008, 162–163.) haszntálták fel. A szeriáció 
módszerét (STADLER 1993, 445–457.) is alkalmazta a kutatás a leletek keltezésére. Az avar kori fegyverek 
kísérőleletekkel való datálásának legfőbb segédeszközei az övgarnitúrák, ezek kronológiáját újabban Peter 
STADLER (1985.), Jozef ZÁBOJNÍK (1991, 219–321.) és GARAM Éva (1999/2000, 379–391; idem 2001, 
114–157.) tekintette át.  
12 Több avar kori nagy sírszámú fegyveres sírokat tartalmazó temetőnek készült el a horizontálstratigráfiai 
elemzése: az alattyáni (BÖHME 1965), a dévényújfalui (KELLER – BIERBRAUER 1965, 377−397.), a 
zsitvatői (ZÁBOJNÍK 1985, 329–345.), a párkányi (WIEDERMANN 1985, 347–378.), a zsitvatői 
(ZÁBOJNÍK 1985, 329–345.), a sommereini (DAIM – LIPPERT 1984.), a leobersdorfi (DAIM 1987.), a 
tiszafüredi (GARAM 1995.), a Kölked B. temető (KISS 2001.) 
13 A chorológia vagyis az egyes leletek elterjedésének térképezése és vizsgálata több veszélyt is rejt 
magában, ugyanis több példa is mutatja, hogy nem feltétlenül azokon a területeken van a legtöbb egy adott 
tárgytípusból, ahol azokat gyártották. Erre jól példaként szolgálnak a Rajna-vidékén gyártott ULFBERTH-
feliratos kardpengék, melyeket tömegesen exportáltak Skandináviába, ahol a deponálási szokások kedveztek 
azok fennmaradásának, így a legtöbb ilyen kardpenge ez utóbbi területről ismert. A régészeti chorológia 
módszeréről jó áttekintést nyújt Christoph EGGERT (2005, 270–271.) munkája. 
14 A mediterrán kapcsolatrendszer felvázolásával kapcsolatban a Kelet-Mediterráneumban ebben az 
időszakban a deponálási szokások (elsősorban a temetkezési rítus nem kedvezett a fegyverek 
fennmaradásának, amint arra Taxiarchis KOLIAS (1988, 30–35.) a munkájában külön is kitért. Kivételes 
esetekben így is ismertek fegyveres sírok, négy fegyveres sír származik Korinthosról (DAVIDSON – 
WEINBERG 1974., IVISON 1996, 117−119., VIDA – VÖLLING 2000, 32–34.), valamint egy 2007 nyarán 
Pergamonban feltárt két lándzsacsúcsot tartalmazó férfisír (Felix Pirson szíves szóbeli közlése). E sírokkal 
kapcsolatban fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy értelmezésük változik, és sok esetben a kutatók barbár 
zsoldosok emlékeinek tartják ezeket az emlékkeket különös tekintettel a fegyvermellékletre és a bennük talált 
korongolatlan agyagedényekre (IVISON 1996, 117−119. és VIDA – VÖLLING 2000, 32–34.). Jellemző, 
hogy a legtöbb bizánci fegyverlelet szórványként, telepleletként kerül elő, jól mutatja ezt pl. Wolfgang 
GAITZSCH (2005, 130–159.) pergamoni vasleletekről megjelent monográfiája is. A munka több 
fegyverleletet is tartalmaz. Teljesen más a helyzet Itáliában, ahol a langobardok jelenlétéből adódóan sok jól 
datálható fegyvermellékletes leletegyüttes is ismert. Ezen a területen a fő problémát a germán (meroving) és 
bizánci fegyverek elválasztása jelenti. Az avar kor kutatásában a Mediterrán kapcsolatrendszer vizsgálatát a 
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belül talán leglényegesebb a szablya kialakulására és korai formáira vonatkozó adatok 

elemzése.17

A tárgytörténeti vizsgálatokon túl fontos szerepet kapott a dolgozatomban a 

fegyverkombinációk vizsgálata is.18 Ezt a témát a Kárpát-medence koraközépkora 

fegyvermelléklet-adási szokásainak vizsgálata szempontjából is fontosnak tartom. A 

kortárs vélemények szerint a sírokban elhelyezett fegyerek kombinációi nem feltétlenül 

utalnak az egykori fegyverzetre, ugyanakkor az egyes fegyvertípusokból – ha közvetett 

módon is – levonhatóak bizonyos a korabeli harcászatra vonatkozó következtetések.19 

Ezek a vizsgálatok kapcsolódnak a fegyvermellékletes temetkezések társadalmi 

                                                                                                                                                    
fegyverek tekintetében a magyar kutatásban KISS Attila (1987a, 193–210.) kezdte meg az öntött bronz 
ellenzőjű kardok bizánciként való meghatározásával, majd GARAM Éva (2001, 158–163.) folytatta a kora és 
közép avar kori bizánci kapcsolatú tárgyak felgyűjtésével. 
15 A meroving fegyverzettel való összehasonlítás a mediterránnál jóval egyszerűbb, mivel erről a területről 
rendkívül nagy számú fegyvermelléklettel ellátott gazdag sír ismert. A meroving spathak (MENGHIN 1983), 
baltafegyverek (HÜBENER 1980), egyes lándzsatípusok (idem 1972) és a saxok (idem 1988; WERNARD 
1998) feldolgozása jól ismert a kutatás előtt. A Kárpát-medence avar korának a kutatásában először a környei 
temető irányította rá a figyelmet erre a területre (SALAMON – ERDÉLYI 1971.), majd KISS Attila 
foglalkozott intenzívebben a kérdéskörrel, aki a pajzsdudorok, spathak és köpűs levél alakú nyílcsúcsok 
elterjedésének vizsgálatával próbálta feltérképezni az avar kori germánok, így a továbbélő gepidák 
településterületét (KISS 1979b, 185−191.; idem 1987b, 203–278.; idem 1992, 35−134..; idem 1999/2000, 
359–365.), majd a kölkedi temetők kapcsán utalt ismételten a fegyverzet meroving kapcsolataira (idem 1996; 
2001). A megkezdett munkát VIDA Tivadar (2000, 161–175.) folytatta, aki már nem csupán egyes 
tárgytípusok, hanem a viseleti szokások elterjedését is vizsgálta. 
16 E területek régészeti emlékanyaga és a deponálási szokások egyaránt kedvezett a fegyverzet elemeinek 
ilyen irányú vizsgálatának, ugyanakkor e területek kutatásánál más problémák adódtak. Az óriási távolságok, 
a sok esetben nem kellően kidolgozott kronológia és újabban a szakirodalom elérhetőségének nehézségei 
nehezítik a korszerű értelmezés lehetőségeit. A keleti, steppei hatások vizsgálatának nagy hagyománya van a 
magyar régészetben, az ilyen irányú kapcsolatok kutatása tulajdonképpen POSTA Béla (1905.) 
tevékenységével kezdődött meg, majd LÁSZLÓ Gyula (1955) és FETTICH Nándor (1926a, 1-14.; idem 
1937.; idem 1951.) is tevékenyen részt vettek ebben a munkában. Az ilyen irányú kutatások a II. világháború 
utáni politikai változásoknak köszönhetően felerősödtek. Az avar régészeti leletanyag keleti kapcsolatairól 
több összefoglaló munka is született, így ERDÉLYI István (1982.), vagy a módszereiben és szemléletben is 
különböző BÁLINT Csanád (1989.) művei. Egyes résztémákkal kapcsolatban többen hivatkoztak a 
leletanyag keleti párhuzamaira, így a nádlevél alakú kopjákkal kapcsolatban (KOVRIG 1955a, idem 1955b), 
a szablyákkal kapcsolatban GARAM Éva (1979., idem 1991a), a lamellás páncélokkal és nádlevél alakú 
lándzsákkal kapcsolatban BÓNA István (1980, 31−95.); a karikás markolatvégű kardokkal és lándzsákkal 
kapcsolatban MESTERHÁZY Károly (1987, 219–245.), a kora avar kori kardokkal kapcsolatban SIMON 
László (1991.).  
17 A szablyák eredetének kutatásában három fő irányzat létezik, az egyik a penge formáját és elsősorban  
annak ívelődését vette alapul (MERPERT 1955; PLETNEVA 1973; KYZLASOV 2008, 75.; KOČKAROV 
2008.), a másik a fokélt tekinti a szablya fő kritériumának (BÁLINT 1992, 338–341.; idem 1995a, 65–67.), 
végül a harmadik elsősorban a szablya ellenzőjét vizsgálta (GARAM 1991a, 157−160.). 
18 A fegyverkombinációk vizsgálata elsősorban a német régészeti kutatásra volt jellemző. Ezekkel a 
vizsgálatokkal a társadalmi, jogállásbeli és a fegyverzetre vonatkozó forrásokat igyekeztek kibővíteni a 
kutatók (WERNER 1968, 95−108.; STEUER 1968, 18−87.; idem 1970, 348−383.; HÜBENER 1977, 
510−527.; HÄRKE 1992.; SIEGMUND 2000.; REIß 2007, 211−244.). Az avar leletanyag kutatásában 
SZENTPÉTERI József (1993, 165−246.; idem 1994, 231−306.), a szlovák kutatásban pedig Jozef 
ZÁBOJNÍK (1995, 205−336.) használta ezt a módszert. 
19 Az ezzel kapcsolatos módszertani vitákra lásd az 5. lábjegyzetet. 
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elemzéséhez is.20 A síregyüttesek egyéb leletei, így elsősorban viseleti tárgyak, 

övgarnitúrák, ékszerek, esetleges insigniák,21 valamint bizonyos temetkezési rítuselemek, 

részei az elemzéseknek. 

Mind fontosabb az antropológiai eredmények konstruktív bevonása régészeti 

elemzésbe. Az egyes melléklet-típusok korcsoportok szerinti vizsgálata segítségével 

például fontos adatokat nyerhetünk a mellékletadási szokásokra vonatkozóan. Ez a 

vizsgálat egyes társadalomtörténeti következtetések levonására is alkalmas lehet.22 Nem 

csak életkor, hanem testmagasság, testalkat és traumás sérülések23 is összevethetőek a 

fegyvermelléklet-adás szokásával.24

A dolgozatban vizsgált két fegyvertípust így a lehető legkülönbözőbb 

szempontokból kívánom vizsgálni, bízva abban, hogy ezáltal az eredmények is 

komplexebbek lehetnek. 

 

 

                                                 
20 Alapvetően három fő megközelítés létezik, a kvantitatív, ami a mennyiségi adatokból kíván társadalmi 
következtetéseket levonni, a kvalitatív, ami a mennyiségi adatokon túl a leletek minőségével is foglalkozik 
(ide sorolható Rainer CHRISTLEIN 1973, 147–180.), és a multilineális, ami több tényező együttes 
vizsgálatát javasolja (STEUER 1982. és BURZLER 2000.) Az avar kor kutatásában SZENTPÉTERI József 
(1993, 165–246.; idem 1994, 231–306.) és Jozef ZÁBOJNÍK (1995, 205−336.) elsősorban kvantitatív 
módszerekkel próbálkoztak. Társadalmi elemzésre történt próbálkozás (CSIKY 2006a, 111−124.) történt a 
zsebesi temető esetében. Legutóbb BÁLINT Csanád (2006a, 147–159.) tett kísérletet a gazdag mellékletű 
avar sírok több-dimenzionális társadalmi magyarázatára. Véleménye szerint sem a mellékletekből, sem azok 
minősége alapján nem lehet konkrét társadalmi következtetéseket levonni.  
21 Ilyennek tekinthetők a koronázási szertartásoknál használt kardok és lándzsák. A koraközépkorban a 
langobardok esetében van adatunk arra, hogy a lándzsa szolgált koronázási jelvényként. Az insigniaként 
használt fegyverekről Gottfried SCHRAMM (1955.) értekezett. A lándzsa mint hatalmi jelvény megvolt az 
Árpád-kori magyar királyságban is (KOVÁCS 2003, 261–289.). E fegyvertípus jelentőségére utal a bécsi 
szent lándzsa (KIRCHWEGER 2006.) is.  
22 A fegyverek és korcsoportok kapcsán elsősorban a gyereksírokban elhelyezett fegyverekkel foglalkoztak a 
kutatók. Ezeket a fegyvereket részben gyakorló- és játékfegyvereknek értékelték (OTTINGER 1974, 405–
407.), vagy bajelhárító tárgyaknak (SCHWAB 1982, 260.) tartották azokat. Az újabb megközelítések sokkal 
inkább a fegyverek társadalmi jelentőségét hangsúlyozzák (HÄRKE 1992, 192–195.). Nem csak a 
gyereksírokat lehet e szempontból vizsgálni, amint erre Heinrich HÄRKE (1992, 192–195.) vizsgálatai is 
rámutattak, hanem a női viselet egyes elemeit is (BRATHER 2004b, 1–58., idem 2007, 235–274.; idem 
2008, 283–291.) 
23 Vagyis a csontváz patológiai vizsgálatai alapján kimutatható fegyver- és egyéb sérülésnyomok. 
24 Ezek a vizsgálatok ugyanis fontos adalékokkal szolgálhatnak arra nézve, hogy valóban a fegyverforgató, 
harcokban részt vett férfiak sírjaiba tették a fegyvereket, vagy azoknak más szerepük volt. Az ilyen irányú 
vizsgálatokra lásd HÄRKE 1992. 
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2. Kutatástörténeti áttekintés 

 

 

Az avar kori fegyverek kutatása rendkívül nagy múltra tekint vissza, hiszen már a 

legkorábbi avarokhoz kötött tárgyak között is voltak harci eszközök, amelyek felkeltették a 

kutatók érdeklődését. A kutatástörténetben a leletanyag nagymértékű bővülése mellett 

bizonyos fordulópontok is kimutathatók. E fejezetben elsősorban a kutatás fő irányzatainak 

(az antikvárius szemléletű anyaggyűjtés, a tipológiai módszer alkalmazása, az etnikus 

interpretáció és a társadalmi rekonstrukciók) bemutatása a cél. 

 A továbbiakban az avar kori szúró- és vágófegyverek általános kutatástörténetét 

kívánom adni, az egyes típusokra vonatkozó eredményeket a típusok leírásánál tárgyalom.  

 

a. Az antikvárius szemlélet és a gyűjtőmunkák 

 

A 19. század 70-es éveiig elsősorban az antikvárius szemlélet, majd a pozitivista jellegű 

gyűjtőmunka jellemezte kutatásokat. Az alábbi fejezetben nem csak e korai 

leletgyűjtésekkel kívánok foglalkozni, hanem azokkal a későbbi hasonló jellegű 

munkákkal is, amelyek általában más jellegű – társadalmi, technikatörténeti vagy tipológiai 

– elemzések kiindulópontjaivá váltak. 

Az avar kori fegyverek szisztematikus gyűjtésének kezdete egybeesett a magyar 

régészet és a múzeumi rendszer születésével.25 Az 1857-ben talált kunágotai lelet már 

tartalmazott közelharci fegyvert – egy kard aranyvereteit – , ám azok meghatározása és 

helyzetük rekonstruálása még közel száz évet váratott magára.26 Az első avar korinak 

azonosított lándzsát 1871. augusztus 14-e és 17-e között találták a szentendrei Nagykürti 

téglavetőnél.27 Mindkét lelet komoly szerepet játszott az avarság emlékanyagának 

meghatározásában, amelyet a fenti sírokban talált bizánci érmek alapján Pulszky Ferenc 

körvonalazott.28   

                                                 
25 A 19. századi avar leletek kutatástörténetét részletesen áttekintésére: (BÓNA 1982-83.). 
26 A leleteket közlő Pulszky Ferenc az aranylemezek rendeltetetését nem tudta azonosítani, mivel a kard 
vastartozékai nem kerültek múzeumba (PULSZKY 1874, 1–12.). A funkciójukat jóval később László Gyula 
határozta meg a keceli kard alapján (LÁSZLÓ 1938, 138−148.; idem 1950, 31–33.) 
27 A sír kutatástörténetéhez:  (BÓNA 1982–83.) A lelőhelyet 1981-ben Torma Istvánnak sikerült 
azonosítania: (MRT 7. 28/44.). 
28 PULSZKY 1874, 1-12. Pulszky Ferenc nézeteit a népvándorláskori és főleg a honfoglalás kori régészetre 
gyakorolt hatásáról: (LANGÓ 2007, 78–83.). 
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Azt ezt követő évtizedekben a vidéki régészeti társulatok működésének 

köszönhetően nagy számban tártak fel avar kori fegyvereket is, ezek tudományos 

feldolgozása azonban csak később történt meg.29 Az avar kori fegyverek kutatásában az 

első szintetizálónak Nagy Géza tekinthető, aki Wendelin Boeheim fegyvertörténeti 

kézikönyvére30 adott válaszként foglalta össze az avar és korai magyar fegyverekről szóló 

korabeli ismereteket,31 majd az avar és honfoglaló magyar sírok általános jellemzésekor a 

fegyverzettel is foglalkozott.32 A hazai népvándorlás kori leleteket összegző Hampel József 

a fegyverek leírása során jórészt az ő nyomdokain haladt, ugyanakkor elemzéseivel több 

szempontból megelőlegezte a későbbi kutatásokat.33  

Hampel 1905-ös nagy összefoglalása után a leletek gyarapodása tovább 

folytatódott, a komolyabb gyűjtőmunkák közül Csallány Dezső tevékenységét kell 

kiemelnünk, aki előbb a korai avar kardok,34 majd a nádlevél alakú lándzsaleletek első 

gyűjtését végezte el,35 végül ő készítette el az első avar kori lelőhelykatasztert is.36 A kora 

avar kori lándzsák gyűjtését Kovrig Ilona egészítette ki, aki Csallány Dezsőtől eltérően 

értelmezte azokat.37

                                                 
29 E társulatok később a kialakuló megyei múzeumi rendszer gyökerei voltak. A magyar múzeumi rendszer 
születéséhez (MACZÓ 2002.). Kiemelhető Wosinsky Mór tevékenysége Tolna megyében (a cikói, 
bonyhádvarasdi és regölyi temetők feltárása) munkásságáról: (BÓNA 1984b, 9–15.) Életéről és 
tevékenységéről a közelmúltban könyv is megjelent (GAÁL 2005.), Bács-Bodrog vármegyében ROEDIGER 
Lajos (1903a., idem 1903b, idem 1905.) és GUBITZA Kálmán (1907., idem 1908., idem 1909., idem 1911., 
idem 1914.) szerepe emelhető ki a Bács-Bodrog Vármegyei Történeti Társulat élén.  KADA Elek (1896., 
idem 1906., idem 1908.) Kecskemét polgármestereként és a helyi múzeum megalapítójaként több fontos avar 
temetőt (Kecskemét–Miklóstelep és Gátér) kiásott és ismertetett. SŐTÉR Ágost (1879-85., idem 1885., idem 
1894., 1895., 1898a., 1898b.) Moson megyei Történelmi és Régészeti Egylet megalapítójaként több fontos 
avar kori temetőt (Csúny, Nemesvölgy) tárt fel és publikált. KOVÁCS István Erdélyben a marosvásárhelyi 
(KOVÁCS 1915.) és a mezőbándi temető (idem 1913.) feltárásaival és közléseivel szolgáltatott új 
forrásanyagot az avar kori fegyverkutatások számára. 
30 Wendelin BOEHEIM általános kézikönyvnek szánta művét, ami a legkorábbi időktől a 18. század végéig 
tárgyalta a fegyverek történetét. A monográfiában természetesen a steppei és általában a keleti eredetű 
fegyvereknek kevés hely jutott (BOEHEIM 1890.). 
31 Nagy Géza három részletben megjelent tanulmányában a magyar koraközépkori fegyverzet különböző 
kérdéseivel az ütőfegyverekkel (buzogány, balta és fokos) (NAGY 1890, 115–124.) és védőfegyverekkel 
(páncélok és sisak (ibidem, 402–416.) és végül a kengyel szerepével (idem 1891, 115–124) foglalkozott. 
32 Összegzése során Nagy Géza összegyűjtötte az addig ismert összes avar kori fegyvert, a késő avar kori 
leletek még hun koriként szerepelnek munkájában. (NAGY 1893, 313–315. ) 
33 HAMPEL József terminológiája számos esetben máig ható: ő használta elsőként a nádlevél alakú 
elnevezést, ő mérte először a szablyák görbületét, és az akkor érvényesnek tekintett kronológiának 
ellentmondva ő figyelt fel arra, hogy a mosonszentjánosi szablyák a kiskassai példánnyal jellemzett emlékek 
folytatásának tekinthetők. Hampel József még összesen kéttucatnyi lándzsaleletet és 11 kardot ismert a 
korszakból (HAMPEL 1897, 42–55.; HAMPEL 1905, I. 179–182.), ezért külön figyelemre méltó, hogy 
megállapításait ebből a szerény mennyiségű leletanyagból vonta le. 
34 CSALLÁNY Dezső (1939, 121–180.) a művében 32, a szegedi múzeumban őrzött hitelesen feltárt kardot 
ismertetett.  
35 Gyűjtését a „máglyalelet” ill. kutrigur elméletének részeként végezte (idem 1953, 133–137.). 
36 idem 1956a.  
37 KOVRIG Ilona (1955a, idem 1955b) a munkájában az avarok legkorábbi, belső-ázsiai hagyatékaként 
határozta meg ezt a fegyvertípust.  
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Az egy-egy fegyvertípusra kiterjedő gyűjtések után az első teljes körű összefoglalás 

Kiss Attila nevéhez kötődik, aki 1962-ben szakdolgozata keretében összeállította az ismert 

avar kori fegyverek listáját, és azt a már meglévő tipológiai rendszerbe illesztve 

történetileg értelmezte a fegyveres sírok jelentőségét.38  

Az avar kori fegyveres sírok újabb teljes gyűjtésére csak 1990-ben került sor, 

amikor Szentpéteri József kandidátusi értekezéséhez a fegyveres, lovas és övgarnitúrás 

sírok kataszterét állította össze.39 Szentpéteri kiterjedt gyűjtő- és szervezőmunkáját tovább 

folytatta, amely az ADAM, vagyis az újabb avar lelőhelykataszter kiadását 

eredményezte,40 ez irányú kutatásai a szerző topográfiai és kartográfiai műveiben is 

megnyilvánulnak.41

Hasonló gyűjtőmunkára nem csak Magyarországon került sor, hanem 

Szlovákiában,42 Ausztriában43 és a volt Jugoszláviában44 is. A legkiterjedtebb és 

legalaposabb gyűjtést az Avar Kaganátus északi peremvidékén Jozef Zábojník végezte, aki 

Szentpéteri Józsefhez hasonlóan a lovas, fegyveres és övgarnitúrás sírleletek kataszterét 

állította össze a mai Szlovákia és Ausztria avar kori temetőinek vizsgálatával.45  

A nagy összefoglalások mellett fontos kitérni több tárgytípus gyűjtésére is, így 

Simon László előbb a karikás markolatvégű,46 majd az összes kora avar kori kardot 

gyűjtötte fel,47 majd Kiss Attila a spathakról, köpűs nyílcsúcsokról és pajzsdudorokról 

készített leletlistákat és elterjedési térképeket.48  

                                                 
38 KISS Attila (1962.) szakdolgozata publikálatlan maradt, mégis beépült a magyar kutatásba, ahol 
kéziratként terjedt. A kéziratot Dr. Kovács László szívessége folytán ismerhetem, ez úton is köszönöm 
segítségét. 
39 1990-ben megírt disszertációja később két tanulmányban jelent meg: (SZENTPÉTERI 1993, 186–189. és 
idem 1994, 231–306.). 
40 Az ADAM tudatosan választotta a Csallány-féle kataszter (CSALLÁNY 1956) címét, és ma a 
leghasznosabban kezelhető segédkönyvek egyike az avarok régészeti kutatásában. Remélhetőleg bővített 
változata számítógépes adatbázisban is hozzáférhető lesz a jövőben.  
41 SZENTPÉTERI 1995, 239–254., idem 1996, 151–165., idem 2007, 457–497.; idem 2008, 325–346. 
42 Jozef ZÁBOJNÍK (2004a) idézett munkája teljes egészében az ad hoc territorialitás elvén áll, és a 1920 
utáni határokat vetíti vissza a régmúltba, amint azt Szarka László megfogalmazta egy a mai szlovák 
történetírásra vonatkozó előadásában (TAKÁCS 2006, 165. nyomán).  
43 Heinz WINTER (1997.) a felső-ausztriai lelőhelyek kataszterét állította össze.  
44 Az egykori Jugoszlávia területén két hasonló munka született: (DMITRIJEVIĆ – KOVAČEVIĆ – VINSKI 
1962. és MRKOBRAD 1980.).  
45 ZÁBOJNÍK 1995, 205–336. 
46 SIMON László (1983.) munkájában az 1981-ben előkerült nagykőrösi kardhoz gyűjtötte a párhuzamokat. 
47 SIMON László munkája (1991.), ami az 1986-ban megvédett kandidátusi disszertációja, amelyet a kora 
avar kori kardokról írt, tipológiai eredményeiről később az adott fejezetben szólok. Simon László említett 
műve 192 kora avar kori kardot dolgozott fel, ami megjelenése idején teljes gyűjtésnek számított. 
48 KISS Attila (1992, 35−134.) ezt a gyűjtését a kelet-dunántúli továbbélő gepida lakosság létének 
bizonyítására kívánta felhasználni erre vonatkozóan, lásd az I/1.c fejezetet. 
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b. A tipológiai módszer alkalmazása 

 

Az avar kori fegyverek osztályozásában és tipológiai fejlődésük kidolgozásában jelentős 

lépések történtek, ezek eredményei azonban területenként és fegyvertípusonként 

meglehetősen egyenetlenek. Érdekes jelenség, hogy az avar kor kutatásában, sőt a Kárpát-

medence koraközépkori régészetében sem alkalmazták az osztályozás (vagy klasszifikáció) 

és tipológia fogalmi kettősét, hanem mindkét folyamatot tipológiaként írták le.49 Jellemző 

vonása az eddigi kutatásoknak az is, hogy azok elsősorban a fegyverek másodlagos 

kritériumait (függesztőfül, ellenző, díszítés) vették alapul.50  

E szemlélet jól kimutatható a kora avar kori kardok vizsgálatában, ahol a korai 

kutatás a függesztőfülek alapján alkotott típusokat. Az így létrejött csoportok, a P-füles és 

a hármasívű függesztőfüles, karikás markolatvégű kardok megkülönböztetése egészen 

Simon László tevékenységéig alapvető maradt, csupán az elnevezések változtak: Fettich 

Nándor még Kul-Oba–Taman’ típusnak nevezte a P-fülű kardokat és Kunágota–

Tiszaújfalu-típusnak a karikás markolatvégűeket,51 míg Csallány Dezső az új szegedi 

leletek hatására a Kiszombor–Deszk és Csengele-típus elnevezéseket használta, az utóbbi 

kutató kronológiai különbségekre is következtetett belőlük.52 Később e típusokat nem 

kronológiai, hanem etnikai különbségekkel próbálták értelmezni.53 Mindkét függesztőfül-

típus teljes, egész Eurázsiára kiterjedő gyűjtését Bálint Csanád végezte el, amelynek 

                                                 
49 Az osztályozás (vagy klasszifikáció) a tárgyak bizonyos formai jegyek (németül Merkmal, angolul 
attribute, oroszul признак) alapján való besorolását és típusok létrehozását jelenti, míg a tipológia az egyes 
típusok közötti fejlődési folyamatokat kutatja. 
50 Ennek fő oka az lehet, hogy ezek az elsősorban divatjelenségektől függő, részben díszítő funkciójú elemek 
általában gyorsabban változtak, mint a funkcionális elemek, melyek kizárólag hatékonyságuk érdekében 
változtak, így az előbbiek alkalmasabbak lehetnek finomabb kronológiai különbségek kimutatására. A 
kivételek közé tartozik SIMON László (1991.) munkája a korai avar kardokról, ahol a pengét tekintette fő 
kritériumnak. 
51 FETTICH Nándor (1926a, 166−171.; idem 1926b, 1−14.) Ez a felosztás teljesen megfelel a P-füles és 
hármasívű függesztőfüles kardok hagyományos szembeállításának, melyet legtöbbször Csallány Dezső 
nevéhez szoktak kötni (CSALLÁNY 1939, 139–140.). Ez utóbbi felosztás sok tekintetben máig érvényes 
maradt. 
52 Csallány Dezső szerint a Kiszombor – deszkinek nevezett P-füles kardok korábbi időszakra datálhatók, 
mint a csengeleinek nevezett karikás markolatvégű hármasívű függesztőfüles vágófegyverek. (ibidem, 134–
141.) 
53 BÁLINT Csanád (1978, 206.) nyomán Bóna István a karikás markolatvégű kardokat kelet- illetve belső-
ázsiai eredetűnek tartotta, míg a P-füles kardokat az avarság közép-ázsiai komponenseként azonosította 
(BÓNA 1980, 51–52.; idem 1984, 310–311.). Az utóbbi kutató hatására SIMON László (1991, 273.) is 
elfogadta ezt a véleményt. Részletesebben lásd az 1.c fejezetben. 
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nyomán világossá vált, hogy ez a felfüggesztési mód nem kizárólag a steppén fordul elő, 

hanem a korszak több nagy letelepült civilizációjára is jellemző volt.54

A közép és késő avar kori szablyák és egyenes egyélű kardok kutatásában hasonló 

szerepe volt a keresztvas osztályozásának. A vizsgálat alapjait Fettich Nándor teremtette 

meg,55  de a keresztvasak igazi csoportosítását Garam Éva alkotta meg a Tiszakécske–

óbögi sírokról írt tanulmányában. A szétválasztás fő szempontja a keresztvas formája és 

kialakítása volt, ez alapján bizánci,56 csillagos és késő-szaltovói típusú keresztvasakat 

különböztetett meg, de emellett foglalkozott a szablyák függesztőfüleivel, a fegyverek 

kronológiájával, azok eredetével és kapcsolatrendszerével is.57

Jelentős lendületet hozott Simon László58  kora avar kardokról írt és 1986-ban 

megvédett disszertációja. A művében új alapokra helyezte a kardok osztályozását. Fő 

kritériumnak a pengét és a keresztvasat, illetve azok kombinációját tekintette, és ez alapján 

öt csoportra osztotta a tárgytípust.59 Az egyes csoportok között bizonyos hosszú távú 

tipológiai fejlődési folyamatokat is meg tudott figyelni, így általános tendenciának 

tekintette a kétélűségből az egyélűség felé való fejlődést, a pengeszélesség folyamatos 

csökkenését és a szablyák kialakulását az egyélű kardokból.60  

Simon László klasszifikációjával kapcsolatban több probléma is felmerül, ugyanis 

ha az osztályozás során az egyes formai jegyek61 között hierarchiát állítunk fel, akkor a 

penge és a keresztvas nem szerepelhet azonos szinten. A rendszer kidolgozója nem 

különítette el a karikás markolatvégű kardokat sem, amelyek ugyan lehetnek egy- és 
                                                 
54 BÁLINT Csanád (1993, 269–270, Fundliste 8.) a gyűjtéséhez felhasználta GARAM Éva (1990, 253−272.) 
áttekintését és Anatolij Konstantinovič AMBROZ (1986b) listáit is. Nem tett ugyanakkor tipológiai 
különbségeket az egyes függesztőfülek  között. 
55 A csillag alakú keresztvas megnevezést először FETTICH Nándor (1926.) használta. 
56 Ebben fontos szerepe volt KISS Attila tanulmányának (1987.) a Kárpát-medencei bizánci kardokról, 
melyeket az öntött bronz ellenző alapján vélt elkülöníteni.  
57 GARAM Éva (1991a, 157–160.) e tanulmányában Kovács László gyűjtését és rajzait és MÜLLER Róbert 
(1989, 141−164.) a gyenesdiási szablyán a markolat és a függesztőfül kiképzéséről tett pontos megfigyeléseit 
is felhasználta. Müller Róbert e tanulmányában tisztázta a négyzet alakú, sarkain szív alakú levelekkel 
díszített veretek rendeltetését. Ezeket a tárgyakat FÜLÖP Gyula (1987; idem 1988, 151−190.) az igari 
„fejedelmi leletek” feldolgozásakor az övre rekonstruált. 
58 Simon László az 1981-ben Nagykőrösön előkerült aranylemez kardveretekkel kapcsolatban kezdett a korai 
avar kardokkal foglalkozni. A nagykőrösi kardról írt monográfiájában a nemesfémlemezzel borított karikás 
markolatú kardokat dolgozta fel. (SIMON 1983.) 
59  I. csoport = egyélű keresztvas nélküli  

II. csoport = egyélű keresztvassal  
III. csoport = kétélű keresztvas nélküli,  
IV. csoport = kétélű keresztvassal,  
V. csoport = a fenti csoportokba nem besorolható, fokéles vagy ívelt pengéjű darabok (SIMON 

1991, 269–270.) 
60 Mindez magában foglalja az egyirányú fejlődés evolucionista ihletésű elvét (ibidem, 284–285.) Az avar 
fegyvereken belül a korai kardok számítanak a legfeldolgozottabb tárgytípusnak, hasonló mélységű vizsgálat 
egyetlen más fegyvertípusról sem született.  
61 Kritérium (németesen Merkmal, angolosan attribute) 
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kétélűek is, mégis kialakításuk, díszítésük és elterjedésük alapján egyaránt zárt csoportot 

képeznek. A penge vizsgálata folyamán a fokél és a penge görbülete olyan két különböző 

formai jegy, amelyeket érdemes külön kezelni. 

Simon László utolsó, V. csoportja a szablya felé mutató jellegzetességeket foglalta 

össze.62 Megállapításai jelentős változásokat jelentettek a szablyák eredetének 

vizsgálatában. Ezeket a tárgyakat korábban egy bevándorlás hozadékaként értelmezték,63 

ezt követően viszont bebizonyosodott, hogy a szablya kifejlődésének minden eleme már a 

kora avar korban adott volt a Kárpát-medencében. A fokél kora avar kori megléte nem volt 

teljesen új felvetés, a tarnamérai kard publikálását követően sejthető volt,64 de először 

Simon László foglalta ezeket az eredményeket fegyvertörténeti rendszerbe,65 szélesebb 

összefüggésekbe pedig Bálint Csanád helyezte el ezt a jelenséget.66  

Az 1990-as évek első felében új irányzat tűnt fel a hazai népvándorláskor 

kutatásában, ami Bálint Csanád nevéhez kötődik. A szerző figyelme az azerbajdzsáni Üč 

Tepe-i sír kapcsán a szászánida Irán mellett egyre inkább Bizánc felé fordult. A sír kardján 

megfigyelhető fokél a vizsgálatai nyomán eurázsiai kontextusba került. A neves kutató a 

szablya fő kritériumaként határozta meg a fokélt, így az egyenes fokéles kardokat 

protoszablyának nevezte, ugyanakkor a penge görbületét figyelmen kívül hagyta. Az Üč 

Tepe-i sírnak véleménye szerint nagy kronológiai jelentősége is lenne. Bálint Csanád 

ugyanis az azerbajdzsáni sírban talált Iustinianus érem alapján a 6. századra datálta a 

síregyüttest,67 eszerint a szablya általa legfontosabb vélt kritériuma már ilyen korai 

időszakban megjelenhetett. Több kora avar kori kardon is kimutatta a fokél meglétét,68 

ebből arra következtetett, hogy a szablya kialakulásának egyik fontos jegye már jóval a 

                                                 
62 ibidem.; idem 1993a, 171–192.  
63 BÓNA István (1970.) a 670-75 körüli onogur bevándorlás egyik bizonyítékának tartotta a szablya Kárpát-
medencei feltűnését, és a kora avar korban nem számolt a meglétével. A bevándorláselméletről 
részletesebben az  I.1.c fejezetben.  
64 A Tarnaméra–Urak dűlői X. sír publikálásakor SZABÓ János Győző (1965, 29–71.) részletesen leírta a 
pengén megfigyelhető fokélt, a kard öntött bronz ellenzőjét, és utalt arra is, hogy megfigyelései fontos 
adalékokat szolgáltathat a szablyák eredetéről, de következtetéseit nem foglalta rendszerbe.  
65 SIMON 1991, 285.; idem 1993a, 171–192.  
66 BÁLINT 1992, 338–343.; idem 1995a, 64–73. 
67 idem 1992, 338–343.; idem 1995a, 64–73. A sír ilyen korai datálása nem vált széles körben elfogadottá 
(ellenkező állásponton: KISS 1997, 261–265.; KOMAR 2006, 118. mindketten a 7. századra datálták a 
sírleletet).  
68 BÁLINT Csanád (1992, 338–343; idem 1995a, 65–67.) fokélesként sorolta fel a martinovkai, sivašovka-i, 
Mala pereščepino-i és korinthos-i darabokat, Magyarországról pedig a keszthelyi és tarnamérai 
vágófegyvereket. Fontos látni ugyanakkor, hogy a martinovka-i együttesben csak a kard ezüstlemez veretei 
kerültek be, így nincs adatunk a fokél meglétéről, a korinthos-i kard a publikáló szerint egyértelműen kétélű 
(DAVIDSON-WEINBERG 1974, 516.) 
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fegyver korábban vélt feltűnése előtt megvolt, és nem csak a steppei kultúrákban terjedt 

el.69

A lándzsák esetében hasonló szemlélet alakult ki mint a vágófegyvereknél. A fő 

típusok így a nádlevél alakú és a levél alakú lándzsák elválasztása mellett70 a legfőbb 

szempont e fegyverek „minősége” és díszítettsége maradt.71 A lándzsacsúcsok első 

komolyabb osztályozása a pókaszepetki temető monográfiájában történt meg, amelyben a 

szerzők a lándzsákat négy csoportba osztották a penge formája alapján. A csoportokon 

belül a penge és köpű aránya alapján alkottak alcsoportokat. Ez a rendszer nagy előrelépés 

volt a kombinációs típusok megalkotása felé.72 A késő avar kori lándzsák esetében a 

tiszafüredi temetőpublikáció emelhető ki, ahol Garam Éva a lándzsacsúcsokat hat 

csoportba osztotta a penge formája alapján.73  

A lándzsák kutatásában újabb jelentős eredményeket hoztak Martin Husár 

vizsgálatai jelentenek, aki publikálatlan szakdolgozatában, majd több tanulmányban a mai 

Szlovákia területéről előkerült avar kori lándzsaleletek több aspektusával is foglalkozott, 

munkájában elvégezte azok osztályozását, foglalkozott a sírba helyezés módjával, a 

lándzsanyelek faanyagával és a szúrófegyverek korabeli ábrázolásaival.74

 

c. Az etnikus szemlélet és az eredetkérdések 

 

 

A magyar népvándorláskor-kutatást hosszú időn keresztül az etnikus megközelítés 

határozta meg, ami jórészt a korabeli Európában elterjedt nemzeti-romantikus 

történetszemléletnek volt köszönhető.75 A régészeti anyagon az etnikumok azonosításának 

                                                 
69 BÁLINT 1995a, 67.  
70 Ez már HAMPEL József (1897., 1905.) műveiben megtörtént.  
71 Rácsmintás gyűrűk és kötőtag alkalmazása jelenti ezt a díszítettséget. Ez a megközelítés figyelhető meg 
KOVRIG Ilona (1955a és idem 1955b) az avar honfoglalásról írt tanulmányaiban, melyekben a 
lándzsacsúcsok jó megtartása („minősége”) alapvető szempont maradt, de megtalálható még Uta von Freeden 
(1991.) erre válaszul írt tanulmányában is ez a szempont. 
72 SÓS – SALAMON 1995, 69–73. A rendszer ugyanakkor nem teljesen következetes, ami a IV. típusnál 
szembeszökő, amelyik egyetlen rendszerbe sem illik bele. 
73 A szerző megkülönböztetett 1. keskeny, rombusz átmetszetű pengéjű, 2. tollhegy alakú, 3. nádlevél alakú, 
4. elkeskenyedő köpűből álló, 5. rövid tollhegy alakú pengéjű, és 6. kis méretű nádlevél alakú 
lándzsacsúcsokat (GARAM 1995, 349−350.). 
74 Martin Husár rendszere logikus, jól felépített, bár a típusoknak adott sok tagból álló kódjai nehezen 
követhetők és értelmezhetők. Nagyobb probléma, hogy munkájában az ad hoc territorialitás szempontjait 
vette figyelembe, amikor mai országhatárokhoz igazítja a vizsgált területet (HUSÁR 2005.). A szerző a 
Kárpát-medencei szárnyas lándzsákat (idem 2006, 47–78.; az avar kori lándzsaábrázolásokat (idem 2007, 
29–41.) is összefoglalta.  
75 A téma legjobb összefoglalásai: (BRATHER 2000, 141–149., idem 2004a) 
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igénye az avarság emlékanyagát meghatározó Pulszky Ferenc munkásságában is tetten 

érhető volt.76 Ez a szemlélet később már nem is az avar emlékanyag meghatározásához, 

hanem az azon belüli kisebb etnikai csoportok77 elkülönítéséhez kötődött. Ehhez a 

megközelítéshez gyakran használták fel a fegyvereket is, egyes fegyvertípusokat vagy a 

fegyveres elit egyes jellemzőit.  Munkámban csak azokra az elméletekre térek ki, amik a 

fegyverek és a fegyveres sírok témakörét is érintették. 

Az avarság kelet-európai komponensének tartott kutrigurok azonosítását többek 

között a lándzsák vizsgálatával is próbálták igazolni. Csallány Dezső a bácsújfalusi lelet 

alapján fejtette ki az úgynevezett „máglyalelet elméletét”, amely e népcsoport 

azonosításának alapja lett. Az általa hamvasztásosnak tartott leletegyüttest egy kutrigur 

előkelő lovát, annak lószerszámát és fegyvereit tartalmazó áldozati máglya 

maradványainak vélte. Az elmélet alkalmat adott neki a rácsmintás gyűrűkkel díszített 

nádlevél alakú lándzsacsúcsok első összegyűjtésére is.78 A „máglyalelet”-elmélet azután 

(az etnikus értelmezés nélkül vagy éppen ellentétes értelmezéssel) általános érvként 

szerepelt az avar kor kutatásában.79 A bácsújfalusi lelet hamvasztásos voltát végül Tomka 

Péter cáfolta meg, aki felhívta a figyelmet arra, hogy egyetlen esetben sem igazolhatóak 

egyértelműen az égésnyomok, a leletkörülmények pedig nem kellőképpen tisztázottak.80 A 

fentiek alapján tehát sokkal inkább áldozati leletekről beszélhetünk az úgynevezett 

máglyaleletek kapcsán, amelyek a lósírokra jellemző leletkombinációt tartalmaztak, emiatt 

ezek az együttesek akár szimbolikus lótemetkezésnek is tarthatók.81

 

A népvándorláskor magyarországi kutatásában Bóna Istvánnak meghatározó 

szerepe volt, ami az avar kori fegyverek vizsgálatában is tükröződött. A historizáló 

szemlélete miatt előszeretettel foglalkozott etnikai kérdésekkel is, ilyen jellegű vizsgálatai 

két fő problémakör köré csoportosultak: az avarok eredete és a közép avar kori 

bevándorlás kérdése.  

                                                 
76 PULSZKY Ferenc (1874.) az éremleletes sírok alapján azonosította az avarság emlékanyagát, de ő volt a 
honfoglalás kori magyar leletek első összegzője is (idem 1891.). Szerepéről lásd: LANGÓ 2007, 79–83. 
77 Az avarság közép- és belső-ázsiai komponense, a kutrigurok, a gepidák, az onogurok, a szlávok azonosítási 
kísérletei. 
78 CSALLÁNY 1953, 133–137. 
79 Feltűnt KOVRIG Ilonánál (1955a, 30–44.) és BÓNA Istvánnál (1971a, 240 (24.), idem 1980, 47–48.) is, 
mindketten az avarság belső-ázsiai komponensét látták e szokás hátterében.  
80 A kengyel – zabla – lándzsa leletkombinációkat Tomka Péter véleménye szerint inkább áldozati leletnek, 
mintsem máglyaleletnek lehet nevezni (TOMKA 2008, 250–252.). 
81 Ezekre a leletekre a kengyel, zabla, lándzsa és lószerszámveretek leletkombinációja a jellemző, amelyhez 
hasonlót csak a lósírokban találunk. 
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Bóna István az avarok eredetével kapcsolatban kifejtett elmélete szerint az 

avarságon belül két fő etnikai összetevő mutatható ki régészeti módszerekkel: egy belső-

ázsiai és egy közép-ázsiai komponens. Mind a két elkülönített csoport mellett 

fegyvertörténeti érveket is felvonultatott, így váltak a fent említett áldozati leletek, a 

nádlevél alakú lándzsacsúcsok82 és a karikás markolatvégű kardok83 az avarok belső-ázsiai 

csoportjának a jelzőivé, a P-alakú függesztőfüles és gyűrűcsüngős markolatú kardok pedig 

a közép-ázsiai komponens84 meghatározóivá. Bóna István elméletének a népszerűségét 

jelzi, hogy annak bizonyos elemei máig hatnak.   

Az onogur bevándorlás elmélete nem volt új a magyar szakirodalomban,85 de Bóna 

István foglalta azt össze egy régészeti alapokon álló koherens rendszerbe. Az iváncsai sír 

kapcsán fejtette ki elméletét a közép avar kori bevándorlásról. Nézetének igazolására 

régészeti, numizmatikai és történeti érveket egyaránt felhasznált. Az elmélet lényege, hogy 

a 7. század második felében, illetve Bóna szerint utolsó harmadában az avar kultúrában 

kimutatható változásokat egy új népcsoport (az onogur-bolgárok) bevándorlása okozta. Az 

esemény szerinte numizmatikai és történeti adatok alapján a 670-es években történhetett. E 

rendszer egyik fontos eleme volt a szablya hirtelen, előzmények nélküli megjelenésének a 

feltételezése.86 A fenti elmélet évtizedekig alapvetően meghatározta a magyar kutatás 

szemléletét, amiben nem kis szerepet játszott Bóna István nagy szakmai tekintélye és 

oktatási tevékenysége. 

Az elképzelést közelmúltban Bálint Csanád vette éles kritika alá, amiben felhívta a 

figyelmet Bóna elméletének bizonyos ellentmondásaira.87 A kritika vitaindítónak 

bizonyult,88 ennek eredményeképpen nemzetközi konferenciát is szerveztek a témakörben, 

amely a közép avar kor több aspektusában is jelentős új eredményeket hozott.89

                                                 
82 BÓNA István először a Fejér megye történetéről írt tanulmányában (BÓNA 1971a, 240 (24.), majd a 
Szegvár–sápoldali sírral kapcsolatban (idem 1980, 47–48.), végül a Magyarország történetében (idem 1984a, 
310.) fejtette ki ezirányú nézeteit. 
83 A neves akadémikusra ebben a tekintetben elsősorban Joachim WERNER  összehasonlító tanulmánya 
(1988.) és Akio ITO (1971.) a Silla-kori koreai régiségekről megjelent kronológiai monográfiája hatott 
(BÓNA 1980, 51.) 
84 E csoport kialakításában BÓNA István (1980, 52.) elsősorban a közép-ázsiai szogd falfestmények 
(Afrasiab és Pendžikent) elemeit használta fel, ahol egyes kardok markolatán a gyűrűcsüngő is feltűnik.  
85 Először Nagy Géza vetette fel a 670 körüli onogur bevándorlás elméletét a milleniumi „Magyar nemzet 
története” című kötetben (NAGY 1895, CCCXLVIII–CCCXLIX.). 
86 BÓNA István (1970.) ez irányú nézeteit több helyen is kifejtette, majd többször is átdolgozta (idem 1982-
83.; idem 1984a, 325–327.; idem 2000, 28.).   
87 BÁLINT 2004b, 35–65.; idem 2008, 29–61. 
88 Bálint Csanád tanulmányának kritikájáról és a bevándorlás-elmélet numizmatikai érveiről lásd. SOMOGYI 
2005, 189–228. és idem 2008, 347–393. 
89 A közép avar kor kronológiájához új hozzászólások a kelet-európai leletanyag felől (GAVRITUHIN 2008, 
63–126.), a meroving régészet aspektusából (MARTIN 2008, 143–174.), az éremleletes sírokról (ZÁBOJNÍK 
2008, 301–306.) és az avar öv szerkezetének változásairól (SZŐKE 2008a, 175–214.). A temetkezési rítus 
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Jelentős előrelépések történtek a kora avar kori germánok kutatásában is. A 

problémakör először a környei temetővel kapcsolatban merült fel, amelyet a publikálói 

eredetileg az avar honfoglalás (567/568) elé kelteztek, és egy kevert etnikumú, bizánci 

szolgálatban álló katonai népességhez kötötték azt.90 Ez az elmélet nemzetközileg is a 

figyelem középpontjába került, és nemcsak a kronológiát,91 hanem az etnikus kérdéseket is 

érintő kritikákat is kapott.92

A gepidák kora avar kori továbbélése történeti forrásokból jól adatolható.93 Erdély 

területéről már korábban is voltak adatok gepida kori temetők folyamatos avar kori 

használatára.94 Ezekhez az előzményekhez képest fordulatot jelentett Kiss Attila 

tevékenysége, aki a kelet-dunántúli leletek, elsősorban a kölkedi temető kapcsán kezdett el 

foglalkozni az avar kori germánok kérdéskörével.95 Az említett leletanyagra és széles körű 

gyűjtőmunkára támaszkodva nagy ívű elméletet alkotott a gepidák avar kori tömeges 

továbbéléséről, és azok Dunántúlra való áttelepítéséről. Munkája során bizonyos 

tárgytípusokat (spathak, pajzsdudorok, köpűs nyílcsúcsok, bepecsételt kerámia, csont 

fésűk, félhold alakú hajkarikák stb.) a gepida időszakból (6. század első fele) és a kora avar 

korból is összegyűjtött, majd az elterjedésüket térképen ábrázolta, és azokból etnikai 

következtetéseket vont le.96 E munka folyamán ugyanakkor olyan tárgytípusokat is 

vizsgált, melyek nyugati meroving kapcsolatokkal rendelkeztek, és a 6. század első felében 

még nem fordultak elő. A közvetlen etnikai azonosítását hangsúlyozó módszerét ugyan sok 

kritika érte,97 leletlistái és a dunántúli kora avar kori germán jelenlét felvetése mégis 

                                                                                                                                                    
felől közelítette meg a kérdést TOMKA Péter (2008, 233–264.), a Keszthely-kultúra korabeli változásairól 
(KISS 2008, 265–278.), a gyenesdiási temetőről (MÜLLER 2008, 279–300.) is születtek tanulmányok.  
90 SALAMON – ERDÉLYI 1971, 70–71. 
91 Az úgynevezett Környe-vita kutatástörténeti összefoglalását TOMKA Péter (1973, 227–231.) írta meg. A 
korai hozzászólások (BÓNA 1971b, 300.; BOTT 1976, 201–280.; AMBROZ 1973, 289–294.; MARTIN 
1973, 110–112.) a korai, 6. század eleji datálással ellentmondó kronológiai érveket hangsúlyozták. 
92 Az etnikus kérdéseket elsősorban Kurt HOREDT (1971, 200–208., idem 1985, 164–168.) hangsúlyozta. 
93 E forrásokat KISS Attila (1992, 36−38.) tekintette át. 
94 Az erdélyi gepida temetők továbbéléséhez anyagközlések: (KOVÁCS 1913; idem 1915.); értelmezésük: 
(BÓNA 1978, 123–170.; idem 1986a, 162–164.; HOREDT 1985, 164–168.; HARHOIU 2001, 110–120.; 
BÂRZU – HARHOIU 2008, 513–578.) 
95 Kiss Attila a Kárpát-medencei germán régészet felől kezdett el az avar korral foglalkozni, ráadásul a pécsi 
Janus Pannonius Múzeumban indult el pályafutása, ahol bőven volt alkalma kora avar kori meroving jellegű 
tárgyakat tanulmányozni. A kölkedi temetőt feltárása (1970-1993) pedig egyenesen az avar kori germánok 
kutatásának az irányába fordította érdeklődését. A kölkedi temetőt már első előzetes jelentéseiben is 
germánnak határozta meg. (KISS 1979b, 185–191.) 
96 Kiss Attila dunántúli gepida továbbéléssel foglalkozó tanulmányai: (KISS 1987b, 203–278.; idem 1992, 
35−134.; idem 1999/2000, 359–365., végül a kölkedi A. (idem 1996), majd a B. temető (idem 2001) 
publikációja során többször is hangsúlyozta azt a véleményét, hogy a temetőt továbbélő gepidák használták. 
97 BÁLINT Csanád (1995a, 309–310.) módszertani alapokon bírálta Kiss Attila eljárását, miszerint két 
különböző korszakból származó leletek elterjedési térképeit direkt etnikai következtetésekre használja. 
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előbbre lendítették az avar kor kutatását.98 A kora avar kor nyugati irányú kapcsolatainak a 

kutatása a későbbiekben is folytatódott, a módszerek azonban jelentősen megváltoztak és 

finomodtak, a kora avar kor germán kapcsolatainak tanulmányozása mellékletadási és 

rítuselemekkel bővült.99 Az új megközelítés egyik példája Vida Tivadar tanulmánya a 

spathaövekről és a spathak felfüggesztéséről.100 Az avar kor meroving kapcsolatainak 

kutatása mind szélesebb körű, a tömeges dunántúli gepida továbbélés ugyanakkor még 

bizonyításra szorul, újabban viszont az alföldi gepida továbbélésről egyértelmű adat vált 

ismertté: egy tiszagyendai gepida férfisírban Maurikios császár arany solidusa került elő.101

Az avar kor bizánci kapcsolatai a kezdetektől fogva felkeltették a szakemberek 

figyelmét, azonban csak a közelmúltban kerültek a nemzetközi kutatás homlokterébe. Az 

1990-as évek első felében Bálint Csanád és Falko Daim nevével fémjelzett szemléletváltás 

történt meg. Bálint Csanád figyelme az azerbajdzsáni Üč Tepe-i sír kapcsán fordult Bizánc 

felé. A sír több eleme is új megvilágításba helyezte a kora avar kultúrát, így felmerült a 

veretes öv,102 sőt a szablya bizánci eredete is.103  

Ezzel párhuzamosan Falko Daim is az avar kultúra bizánci gyökerei felé fordult. 

Munkáit elsősorban a késő avar kor bizánci kapcsolatainak szentelte.104 Munkássága 

folyamán az avar kor anyagi kultúráját széles, európai kontextusba helyezte.105  

Garam Éva már a 80-as évek végétől kezdve foglalkozott avar kori sírokból 

előkerült bizánci eredetű tárgyakkal,106 a több évtizedes elmélyült kutatásokat önálló 

monográfiában foglalta összegezte, amely az avarságra gyakorolt bizánci régészeti hatások 

                                                 
98 Az avar kori germánok további kutatását megváltozott módszertani alapokkal VIDA Tivadar (1999a; idem 
1999b, 563–574.; idem1999/2000, 367–377; idem 2000, 161–165.; idem 2004b, 435–442.) folytatta. 
99 Vida Tivadar a kora avar kori kerámia kapcsán még alapvetően a tárgyközpontú tipológiai módszerek 
alkalmazásával bizonyította germán és romanizált csoportok dunántúli továbbélését, (a korábbi germán és 
romanizált hagyományok továbbéléséről a dunántúli fazekasságban lásd: idem 1999a.),  majd viseleti 
rekonstrukciókkal: a női övcsüngő (idem 1996, 107–112.; idem 1999/2000, 367–377.), az amulettkapszullák 
(idem 1995, 221–295.) a germán, hajtűviselet (idem 1999b, 563–574.), keresztény nyomok (idem 2002, 179–
209.; idem 2004, 435–442.) és egyszerű bizánci kapcsolatú tárgyak a romanizált lakossághoz (idem 2009, 
233–259.) kapcsolódott. 
100  idem 2000, 161−175.  
101 http://www.mnm.hu/Upload/doc/mnm_sajtoanyag_tiszaroff.pdf 
102 A sokmellékszíjas veretes öv bizánci eredetéről szóló elméletet BÁLINT Csanád (1992, 411–415.; idem 
1995a, 203–221.; idem 2000, 99–163.) alkotta meg. 
103 idem 1992, 338–343.; idem 1995a, 64–73.  
104 Falko DAIM előbb a késő avar korban széles körben elterjedt griff-motívum bizánci eredetét kutatta 
(DAIM 1990, 273−304.), majd a 8. századi bizánci övgarnitúrákat elemezte (idem 2000, 77−204.). Vele 
párhuzamosan Jozef ZÁBOJNÍK (2000, 327–365.) is hasonló eredményekre jutott a csataji temető 
övgarnitúráinak elemzése során. 
105 Összefoglalása: (idem 2003, 463−570.) 
106 Garam Éva e kutatások során foglalkozott a dunapataji boglárpárral (GARAM 1989, 137–153.), a bizánci 
eredetű pektorálé-viselettel (idem 1991d, 151–179.), a Keszthely-kultúra helyi romanizált lakosságához 
köthető korongfibulákkal (idem 1993b, 99–134.) és a bizánci típusú övgarnitúrákkal (idem 1999/2000, 379–
391.) is. 
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első, a teljesség igényével készült összefoglalása.107 Mindez természetesen új lendületet 

adott az avar kor bizánci kapcsolatainak a kutatásához. 

Az avar kori fegyverzet bizánci kapcsolatainak kutatása már a fent jelzett 

szemléletváltás előtt megindult, Kiss Attila vizsgálta először bizánci kapcsolatú 

fegyvereket az avarság emlékanyagában. A kiindulási pontja a korinthos-i sírból előkerült 

kétélű, öntött bronz ellenzővel ellátott kard volt.108 E lelet Kárpát-medencei párhuzamai 

alapján ugyanis a kutató a 7−10. századi kétélű, öntött bronz ellenzőjű kardokat 

bizánciként azonosította.109  

A kardokkal szinte párhuzamosan történt kísérlet a bizánci kapcsolatú 

lándzsacsúcsok azonosítására is. A németországi és itáliai meroving emlékanyagban avar 

hatásnak110 tartott kötőtaggal ellátott, jó minőségű lándzsák ázsiai eredetéről szóló elmélet 

kritikáját Uta von Freeden fogalmazta meg egy dolgozatában. A véleménye szerint az 

avarok nem tudták előállítani ezeket a jó minőségű fegyvereket, így azokat a bizánciaktól 

szerezték be.111 Ezt az elméletet később Mechtild Schulze-Dörlamm is megerősítette, és 

kiegészítette azt a kengyelek vizsgálatával. A kutatónő kiemelte Itália fontos közvetítő 

szerepét Bizánc és a meroving Európa között. Fontos harcmodorbeli változásokra is 

következtett a fegyvermelléklet összetételének átalakulásából.112  

Az etnikus szemlélettel és a régészeti leletek eredetkérdésekre való felhasználásáról 

ugyanakkor fontos módszertani tanulmányok is születtek. Ebben nem kis szerepe volt 

Sebastian Brather által az etnikus interpretáció koraközépkori régészetben való 

alkalmazásáról írt monográfiájának,113 ami a téma többszöri átgondolását eredményezte, és 

az etnicitás régészeti eszközökkel való meghatározásának korlátjait hangsúlyozta.114  

                                                 
107 idem 2001.  
108 DAVIDSON-WEINBERG 1974, 516. 
109 KISS 1987a, 193–210. Fontos kérdés ugyanakkor, hogy pusztán az öntött bronz ellenzők alapján 
meghatározhatók-e a bizánci eredetű kardok Magyarországon? Garam Éva a kétélűséget már nem tartotta a 
bizánci eredet kritériumának (GARAM 2001, 158.). 
110 KOCH 1968, 89−91. 
111 von FREEDEN 1991, 621−623. Az elmélet problémája ugyanakkor, hogy az Uta von Freeden által idézett 
dél-német és itáliai döfőlándzsák között egyáltalán nem található meg a Kárpát-medencében annyira elterjedt 
rácsmintás gyűrűs díszítés, az avar lándzsacsúcsokról pedig teljesen hiányoznak az olyan nyugati 
jellegzetességek, mint például a penge árkolása. E két lándzsatípust tehát semmiképpen sem köthetők azonos 
műhelyhagyományokhoz. 
112 Mechtild SCHULZE-DÖRLAMM (2006, 485–507.) a tanulmányában Itália közvetítő szerepét emelte ki. 
113 Sebastian BRATHER (2004a.) monográfiája nem csak a magyar (VIDA 2006.), hanem a német kutatás 
véleményét is megosztotta (BIERBRAUER 2004, 45–84.) 
114 Programadó tanulmányok a magyar kutatásban: (BÁLINT 2005, 37–56.; idem 2006b, 277–347.). A 
problémakörben egy tanulmánykötet is született, aminek a Korall folyóirat 2006. júliusi száma adott helyet 
„Nemzetépítés és régészet” címmel. 
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A régészeti kapcsolatok kutathatóságáról legutóbb Bálint Csanád a keletpreferencia 

kapcsán írt elsősorban a közép- és kelet-európai kutatókra jellemző azon eljárásról, 

amelynek során azok a keleti párhuzamokat tekintik a legkorábbinak, és ezen emlékeket 

kizárólag az eredetkérdések szempontjából elemzik, figyelmen kívül hagyva a tárgyak 

terjedése kapcsán egyéb lehetőségeket (ajándék, kereskedelem, csere, zsákmány).115 A 

keleti párhuzamok túlhangsúlyozása tehát éppúgy módszertani hibának tekinthető, mint 

azok teljesen figyelmen kívül hagyása. 

 

d. Társadalmi rekonstrukciók 

 

 

A társadalmi rekonstrukciók iránti igény a II. világháború után nőtt meg, ebben nem kis 

szerepet játszott az akkor progesszívnek tekintett marxista történetfilozófiai iskola. 

Ugyanakkor Magyarországon a társadalmi kérdésfeltevések jelentős része nem marxista 

szellemiségű szerzőkhöz kötődött, az avar kor régészetében László Gyula alapított 

társadalomtörténeti szemléletű iskolát.  

László Gyula társadalmi érdeklődése még a háború előtti időszakból származik. A 

néprajz és a szociográfia nyomán inspirált szemlélete alapján ő az egykori társadalmat a 

teljesség igényével kívánta rekonstruálni a régészeti adatok segítségével.116 Másrészt 

László Gyula rajzkészségének és képzőművészeti jártasságának köszönhetően jelentős 

rekonstrukciós tevékenységet is végzett, aminek részeként rajzban újraalkotta a kunágotai 

aranyveretes karikás markolatvégű kardot,117 nagy hatású volt a bócsai fegyveröv-

rekonstrukciója is,118 amely a Nemzeti Múzeum kiállítása és népszerűsítő kiadványok 

révén széles körben ismert volt.   

Kevesebb visszhangot kapott ugyanakkor László Gyula 1955-ben franciául írt 

monográfiája az avar társadalomról.119 Könyvében a Kiskőrös–vágóhídi és városalatti 

temetők elemzéséből indult ki, de igazán nagy szerepet a fejedelmi leletként értékelt a 

                                                 
115 BÁLINT 2004a, 246–252.; idem 2007, 545–562. 
116 Ez a szemlélet tükröződik a szerző „A honfolgaló magyar nép élete” című könyvében is (LÁSZLÓ 1944.).  
117 A kunágotai kard rekonstruálását az 1935-ben előkerült keceli és bócsai kard tette lehetővé. László Gyula 
a rekonstrukciós munka mellett a kard díszítését alkotó aranylemezekből a bizánci ládikavereteket egészítette 
ki, és meghatározta azok ikonográfiáját (idem 1938, 55–86.) A kunágotai kard rekonstrukcióját viszont csak 
jóval később már a háború után publikálta (idem 1950, 31–33.)  
118 idem 1955, 225., Fig. 61. 
119 E művet rendszeresen a magyar kézirata alapján idézték (jellemző, hogy egy fejezetét még 1977-ben is 
időszerű volt magyarul megjelentetni. (LÁSZLÓ 1977.) Valójában ez a monográfia már a 40-es évek végén 
készült, és 1951-re László Gyula le is zárta, de csak 1955-ben jelenhetett meg (idem 1955.) 
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bócsai leletegyüttes kapott. Az utóbbi lelőhelyen talált kettős öv rekonstrukciója nem 

pusztán esztétikai szerepet játszott, hanem komoly társadalomtörténeti elméletek is 

kapcsolódtak hozzá. Értelmezése szerint a „bócsai fejedelem” két övet hordott, 

megkülönböztetve a gyengébb minőségű korongdíszes eredeti viseletet, majd a fejedelmi 

beiktatásakor a kagántól elnyert álcsatos övet a rangjelzőnek tartott tegezzel, az ivókürttel 

és a kehellyel együtt.120  Az aranyveretes kard vélt funkciójáról a keceli sír alapján írt: „a 

keceli <<aranykardos>> férfi hatalmát az aranyveretes kard jelenti. Ezt nem nemzetsége, 

vagy törzse jogán viselte, hanem fejedelmi, vagy kagáni ajándékként, attól kapott 

méltóságjelvényként.”121 Az aranykard így az „erőszakosan szervezett hatalmi rendszer”122 

és a kagáni hatalom központosító törekvéseinek szimbóluma lett.  

A László Gyula által kifejtett elmélet alapját képző kettős öv rekonstrukcióját 

újabban Szőke Béla Miklós vette kritika alá, és a korongos vereteket az álcsatos övre 

rekonstruálta.123 Valójában a bócsai sírral kapcsolatos minden rekonstrukciót jelentősen 

megnehezítenek a tisztázatlan leletkörülmények.124 László Gyula társadalmi 

rekonstrukciójában a fantázia sajnos nagyobb szerepet kapott, mint a bizonyító 

érvrendszer, amit azonban iskolateremtő személyisége és széleskörű művészi intuíción is 

alapuló áttekintő képessége egyaránt kompenzált.125 Műve máig nélkülözhetetlen annak 

ellenére, hogy társadalmi rekonstrukcióit ma már nem osztja a kutatás. 

Az egyetemi képzésnek és népszerűsítő kiadványoknak köszönhetően László Gyula 

rekonstrukciói és az ezek kapcsán kifejtett elképzelései széles körben hatottak, a magyar 

népvándorlás kori régészet arculatát pedig jelentős mértékben befolyásolták.  

A máig leggazdagabb mellékletű avar sír 1971-ben került elő Kunszentmiklós 

község határában fekvő Bábonypusztán. A leletet már megtalálásakor is fejedelemi 

leletként vagy kagánsírként interpretáltak. A sírt közlő H. Tóth Elvira már az előzetes 

közleményben is – László Gyulához hasonlóan − rekonstruálhatónak vélte a tárgyak 

segítségével az elhunyt személyes történetét. E szerint legkorábban a lemezes övet, a 

                                                 
120 A nyílcsúcsok számából (25 db) is a halott fejedelmi rangjára következtetett. (ibidem, 231–232.; idem 
1976, 104–106.) 
121 Az idézet forrása: (idem 1976, 112.) Eredetileg franciául jelent meg (idem 1955, 235.) 
122 „Le <<sabre d’or>> symbolise un régime puissant organisé d’en haut par la violance.” (ibidem, 235.) 
László Gyula a francia szövegben következetesen a szablya szót használta a bócsai vágófegyverre, míg a 
magyar fordításban a kardot. Elképzelhető, hogy a szöveg fordítója számára nem volt világos a két tárgytípus 
közti különbség. 
123 SZŐKE 2008a, 178–182. 
124 A hitelesítő ásatást 1935-ben Fettich Nándor végezte, de az ásatási naplója a II. világháború során 
elveszett, ezért László Gyula már csak Fettich szóbeli információi alapján tudott dolgozni. (LÁSZLÓ 1955, 
219.) 
125 Korabeli kritikája: FETTICH 1947, 285–287.; BANNER 1957, 487–488. 
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kardot és az ivókürtöt szerezte meg az eltemetett, majd élete folyamán fokozatosan 

„gazdagodott”, végül fejedelmi méltóságának megfelelően megkapta a gránátberakásos 

álcsatos övet is. A kutatónő véleménye szerint a sírt kagáni temetkezésnek kell tekinteni 

mindaddig, amíg egy újabb és gazdagabb síregyüttes elő nem kerül.126 Az így rekonstruált 

élettörténet azonban még részleteiben is szolgai módon követi László Gyula a bócsai sírról 

alkotott elképzelését. A sír előkerülésének és interpretálásának szerepe volt a Mala 

Pereščepino-i lelet kagáni sírként való értelmezésében is, hiszen arról Joachim Werner már 

az angol nyelvű előzetes közleményből értesült.127 Később a kunbábonyi lelet 

publikálásakor viszont éppen a Pereščepino-i leletegyüttes vált hivatkozási alappá az 

azonos társadalmi besorolás mellett,128 vagy ellen.129

Progresszív irányvonalat képviselt a fegyverek társadalmi értelmezésében Csalog 

József, aki ezüstveretes avar karddal kapcsolatban bevezette a díszfegyver kifejezést. Ő 

arra a következtetésre jutott, hogy a gyűrűcsüngős markolatú kardok gyakorlati célra nem 

voltak alkalmasak, így azok csak díszfegyverként értelmezhetők.130 Ennek jelentősége 

abban áll, hogy nem tette le egyértelműen a voksát az adott fegyver társadalmi funkcióját 

illetően (méltóságjelvény vagy hatalmi szimbólum), hanem pusztán a tárgy díszítettségéből 

vont le következtetéseket.131

László Gyula társadalomtörténeti érdeklődését tanítványai közül Szentpéteri József 

vitte tovább, aki szakdolgozata megírásától kezdve későbbi tanulmányaiban is az avar kor 

e kérdéskörét vizsgálta. Szentpéteri 1982-ben megvédett bölcsészdoktori disszertációjának 

is ez volt a témája, majd kandidátusi értekezésében (1990) az avar fegyveres sírok 

társadalmi kérdéseivel foglalkozott. A zsélyi temető társadalmi értékeléséről írott 

tanulmányában is a László Gyula által kijelölt úton járt. A temetőt három zónára osztotta 

megfeleltetetve azt a katonai terminológián alapuló centrum, jobb- és balszárny 

                                                 
126 H. TÓTH 1972a, 167. 
127 Joachim Werner a lelet Kuvrat sírjaként való meghatározásában többször hivatkozott az akkor még csak 
előzetes jelentésekből ismert kunbábonyi sírra (WERNER 1984a). A legújabb ukrán kutatások szerint a 
leletegyüttes nem sír, hanem egy kazár előkelő emlékhelye (KOMAR 2006, 243–244.) 
128 H. TÓTH – HORVÁTH 1992. 
129 BÁLINT 1995b, 77.; KISS 1995, 131–149. 
130 CSALOG 1959, 105−108. Valójában a karikacsüngő nem feltétlenül mond ellen a kard használatának, 
hiszen az szolgálhatott a csuklószíj rögzítésére is, amint BÓNA István azt felvetette (1980, 48–51.). Egyes 
esetekben lehet a kardon levő kis gyűrűknek szimbolikus funkciója is, mint az ún. Ringschwert-ek esetében, 
ahol a spatha markolatgombján helyezik el a gyűrűt, melyet társadalmi rangjelzőként illetve díszfegyverként 
magyaráztak (EVISON 1976, 303–315.; STEUER 1987, 206–215.). 
131 A német régészeti szakirodalomban a Prunkwaffe kifejezés nagyon elterjedt, sőt a gazdag mellékletekkel 
ellátott sírokat is Prunkgrab-nak határozzák meg ezáltal megkerülve a túlzott társadalmi interpretációt. A 
kifejezés használatát Georg KOSSACK (1974, 3–33.) vezette be. 
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felosztásnak.132 Az általa hatalmi szimbólumnak tartott leletek (kehely, fegyver és 

övgarnitúra) kombinációja alapján három fő csoportot választott szét. A veretes övet és a 

fegyvermellékletet a szabad férfiak jelzőinek tartotta (ez alapján zsélyen a szabadok és 

alárendeltek aránya 1: 2 volt), a középső csoport vezetőjét nemzetségfőnek, míg a szárnyak 

vezetőit nagycsalád-főknek határozta meg.133 Módszereiben teljes egészében a László 

Gyula által kidolgozott prekoncepciót követte mereven, annak elvi alapjait soha nem 

kérdőjelezte meg. Tanulmányának volt azonban számos előremutató vonása is. Ezek közé 

tartozik az antropológiai (elsősorban életkor) adatok bevonása a vizsgálatba, amelyek 

segítségével bizonyos tárgyegyüttesek korcsoportok szerinti megoszlását is vizsgálta.134 

Összességében a tanulmány a László Gyula által már az 1940-es években kidolgozott 

társadalmi modellt alkalmazta változtatások nélkül, így az megjelenésekor már 

meglehetősen anakronisztikusnak hatott. A szerző nem alkalmazta az akkor már megjelent 

módszertani szakirodalmat sem. 

E munka folytatásának tekinthető Szentpéteri József által az avar kori fegyveres 

rétegről írt kandidátusi disszertációja. A szerző itt a zsélyi temetőnél használt módszereket 

alkalmazta az egész Kárpát-medencére. Az értekezés keretében széles körű gyűjtést 

végzett, melynek során fegyvertípusok szerint állította össze a fegyveres sírok listáját. 

Munkájában a fegyvertípusok, övgarnitúrák és lovas temetkezések kombinációját vizsgálta 

kvantitatív-statisztikai módszerekkel. Hatalmas táblázata segítségével egy társadalmi 

piramist próbált meg modellezni a vizsgált sírokból, amihez mechanikusan a hipotetikus 

arany – ezüst – bronz rangsort használta.135

A késő avar kori fegyverek vizsgálatában az utóbbi időben a szlovák kutatás 

emelhető ki. Jozef Zábojnik az avar kor nyugati kapcsolatú fegyvereit gyűjtötte össze,136 

majd a késő avar kori övgarnitúrák szeriációjára137 épülő kronológiát alkalmazva az Avar 

Kaganátus északi peremvidékének társadalmi elemzésére vállalkozott, ennek során e 

                                                 
132 SZENTPÉTERI 1985, 82. Ez teljesen megfeleltethető a győri és csúnyi temetők László Gyula-féle 
értékelésének, amit a neves professzor még a honfoglalás kori temetők elemzésénél dolgozott ki. (LÁSZLÓ 
1944, idem 1955, 53–85.; 125–130) 
133 SZENTPÉTERI 1985, 89. 
134 idem 1986, 148–149. Megállapítása szerint például a varkocsszorító csak idősebb férfiak sírjaiban fordult 
elő. 
135 idem 1993, 186–189. Az általa felvázolt rendszer meglehetősen merevnek mutatkozott, társadalmi 
elemzéseihez sajnos nem kellő mértékben alkalmazta a módszertani szakirodalmat, ugyanakkor 
anyaggyűjtése rendkívül hasznos kiindulópontként szolgál a további kutatások számára. 
136 Jozef ZÁBOJNÍK (1978, 193–214.) a tanulmányában elsősorban a késő avar kori leletekkel foglalkozott. 
Nagy hatást gyakorolt rá Frauke Stein tanulmánya (STEIN 1968, 233–242.), melyben az avar-meroving 
kapcsolatokkal foglalkozott a német kutatónő. A fegyverek közül elsősorban a saxokról és a lándzsákról szól 
ez az áttekintés. 
137 ZÁBOJNÍK 1991, 219–321. 
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terület fegyveres sírjait is vizsgálta. Munkáiban elsősorban kvantitatív módszerekkel 

elemezte e régió övgarnitúrás, fegyveres és lovas sírjait, azok térbeli és időbeli 

megoszlását, változásait.138  

A már Csalog József által felvetett nézőpont folytatása Bálint Csanádhoz köthető, 

aki a „Prunkgrab”-koncepció alapján tett módszertani megjegyzéseket az avar társadalom 

vizsgálatával kapcsolatban. Többek között felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar 

nyelvben e kifejezés nem lefordítható, így több valójában e kategóriába sorolható leletet 

fejedelemsírnak értelmeztek. A társadalmi reprezentációban a nomád társadalmak 

spontaneitását és a kivételeket emelte ki.139  

A német szakirodalomban számos tanulmány foglalkozott a fegyverzet kérdésével, 

ám ez viszonylag kevés visszhangot váltott ki a magyar kutatás hasonló jellegű vizsgálatai 

során. A továbbiakban a teljesség igénye nélkül a módszertanilag lényeges tanulmányok 

néhány vonatkozására szeretnék kitérni.  

A meroving-kori fegyverzet első összefoglaló vizsgálója Joachim Werner volt, 

óriási adatgyűjtése ma is nélkülözhetetlen. A fegyverkombinációk vizsgálata alapján, 

bizonyos társadalomtörténeti következtetéseket is tett.140 Wernerrel egy időben kezdett 

foglalkozni a meroving fegyverzet kérdéseivel Heiko Steuer, aki módszertani jellegű 

tanulmányaiban az elsők közt hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben a régészeti leletek 

tanulmányozását az írásos források és a képi ábrázolások elemzésével kell kiegészíteni. A 

fegyverzet és társadalom, valamint a fegyverzet és harcmodor kapcsolata az ő kutatásainak 

is központi témája volt, az írott források alapján pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

fegyvermelléklet nem kizárólag a jogállás kérdése.141 A fegyverzet változásának nagy 

korszakait vizsgálva pedig arra a következtetésre jutott, hogy a csoportos harci stratégia és 

a párharc váltogatta egymást a kora középkori európai harcmodor történetében.142

Új szintet képviselt e kutatásokban Wolfgang Hübener, aki arra is ráirányította a 

figyelmet, hogy nem kizárólag a fegyverkombinációk számítnak, hanem a fegyverfajtákon 

belül a fegyvertípusok eloszlása is. Nem csak a fegyverek formája, hanem azok funkciója, 

használata is lényeges a fegyverzet rekonstrukciója során, például egy baltát lehetett ütő- 

                                                 
138 A vizsgálatok alapján alapvető változásokat mutatott ki az övgarnitúra-viselet és fegyvermelléklet időbeli 
változásáról, és azok földrajzi elterjedéséről. Munkája nyomán több regionális csoport is kimutathatóvá vált. 
A tanulmány fő problémája ugyanakkor, hogy már kérdésfeltevésében is mai országhatárokhoz igazította 
vizsgálatának keretét. (idem 1995, 205–336.) 
139 Véleménye szerint, ami által az öv és a fegyvermelléklet nem automatikusan jelenti az adott temetkezés 
előkelő voltát, kérdésesnek tartja a kunbábonyi sír kagáni értelmezését is. (BÁLINT 2006a, 147–150.) 
140 WERNER 1968, 95−108. 
141 STEUER 1968, 18−87. 
142 idem 1970, 348−383. 
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és dobófegyverként (például a meroving kori franciska) is használni. A tipológiai 

vizsgálatok mellett hangsúlyozta a fémtechnológiai vizsgálatok fontosságát.143

A téma egy speciális ágával, a csak fából készült fegyverekkel foglalkozott Torsten 

Capelle. Munkájában felhívta a figyelmet a tafonómiai veszteség okozta problémára, 

ugyanis ez a fegyverek esetében is fontos tényező.144 Nemcsak a szerves anyagból készült 

és elbomlott fegyverek esetében számolhatunk azonban veszteséggel,145 hanem 

hiányozhatnak egyes fegyverek a sírokból a temetkezési rítus, a halott társadalmi helyzete 

vagy éppen a sírrablás következtében. 

A fegyverzet kutatásában új korszakot nyitott Heinrich Härke, aki a koraközépkori 

angolszász fegyveres sírok elemzése során az angolszász elméleti régészeti szakirodalmat 

és a német tipokronológiai és temetőelemzési módszereket vegyítette. Munkájában 

fegyverkombinációkkal dolgozott, azokat összevetette a sírok antropológiai adataival, így 

például a csontvázakon található sérülések nyomaival és az elhunytak életkorával.146 

Heinrich Härke egy későbbi módszertani tanulmányában a fegyvermelléklet szimbolikus 

szerepére, és ideológiai erejére is részletesen kitért.147  

A temetkezések elhelyezkedésének (templomba temetkezés [Kirchengrab] és 

különálló temetkezőhelyek [Separatfriedhof]) vizsgálatával Anke Burzler új szempontokat 

nyújtott a nemesség kialakulásának problematikájához Németországban.148 A fegyverek és 

az övviselet összefüggését és ezek társadalmi szerepét Hubert Fehr elemezte.149

Munkáik nyomán jól kirajzolódnak a jelenkor fegyvertörténeti kutatásainak főbb 

irányvonalai. Módszertani megállapításaik és eredményeik kritikus felhasználásával 

igyekeztem kialakítani magam is azt a szemléletet, ahogy az általam választott emlékeket 

vizsgálom. 

 

                                                 
143 HÜBENER 1977, 510−527. 
144 A tafonómiai veszteség fogalmát először László Gyula használta a magyar kutatásban az íjak kapcsán, 
feltevését azonban nem dolgozta ki részletesebben (LÁSZLÓ 1944, 37.) 
145 CAPELLE 1982, 265−288 
146 HÄRKE 1992. 
147 idem 1997, 119−127. 
148 BURZLER 2000. 
149 FEHR 1999, 105–111. 
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3. Módszertan 

 

a. Terminológia és az osztályozás módszere 

 

 

Valamennyi vizsgálat alapja az egységes terminológia és módszer alkalmazása, ezért 

először a vizsgált fegyverfajták magyar és nemzetközi elnevezéseivel foglalkozom, majd 

az adott fegyverfajtákon belül azok részeinek terminológiájával, végül az osztályozás 

(klasszifikáció) és a tipológia szempontjaival és módszereivel.  

A fegyverek praktikusan támadó- és védőfegyverekre, közel- és távolharci 

fegyverekre oszthatók. Ezek közül mindkét általam vizsgált fegyvertípus a közelharci 

támadófegyverek közé tartozik.150 Szúrófegyvernek neveztem a hosszú, fa nyéllel és vas 

heggyel ellátott fegyvereket, vágófegyvernek pedig azokat, melyek hosszú vas pengével és 

vágóéllel rendelkeznek. Természetesen a vágófegyverek egy jelentős részével is lehet 

szúrni, mégis a legjellemzőbb tulajdonságuk a hosszú vágóélük. Felmerülhet a kérdés, 

hogy a baltákat miért nem vizsgáltam a vágófegyverekkel együtt, ennek fő oka az volt, 

hogy ezek a rövid vágóélen kívül általában egy ütőfelülettel is rendelkeznek, használatuk 

ezáltal eltér a vágófegyvereketétől, így ezeket az ütőfegyver kategóriába soroltam. 

A továbbiakban áttekintem az általam vizsgált két kategóriába eső fegyverek 

különböző magyar elnevezéseit, hogy melyeket alkalmaztam a tárgyak leírásánál, és 

melyeket nem. Az egyes fegyverek elnevezései között bőven akadnak archaizmusok és 

tájnyelvi elemek is, ezeket a leírások során nem használtam. 

 

– A szúrófegyverek terminológiája 

 

A magyar nyelv viszonylag sok szót ismer a szúrófegyverek megnevezésére, ezek 

közé tartozik a lándzsa, a kopja, a dzsida, a pika, a dárda és a gerely. Az alabárdot vágóéle 

és eltérő használata miatt nem sorolom ide. A lándzsa latin eredetű (lancea) szó a magyar 

nyelvben, mindenféle szúrófegyver elnevezésére használták, így a munkámban 

összefoglaló elnevezésként használtam én is. 

                                                 
150 Egyes lándzsacsúcsok vizsgálata folyamán felmerülhet azok távolharci dobófegyverként, vagyis dárdaként 
való alkalmazása, formailag azonban ezek is több szempontból a lándzsák közé illenek, így a formai 
osztályozás során együtt kezelem azokat. 
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A szláv eredetű kopja szó értelmezése több problémát vet fel.151 A szó eredetileg a 

lovagi tornáknál is használt döfőlándzsát jelentette, innen a kopját törni kifejezés is. A 

későbbiekben azonban megjelent a „kopjavetés” kifejezés is, ami már a dobó funkciójára 

utalna. Ez utóbbi felfogás a régészeti terminológiára is hatott.152 Magam az e kettősségből 

adódó bizonytalanság miatt a kopja szót nem alkalmaztam. 

A kopja eredeti jelentéséhez hasonlóan a dzsida lovassági szúrófegyvert jelent, 

melyet elsősorban döféshez használtak. Ez a szó feltehetőleg mongol eredetű, használata 

így elsősorban a steppei háttérhez kapcsolódik.153

A pika feltehetően francia közvetítéssel került a magyar nyelvbe,154 rendkívül 

hosszú (3-4 m) nyelű, kizárólag döfésre szolgáló lándzsát jelöl, melyet azonban elsősorban 

a gyalogosok használtak a támadó lovasrohamok ellen. Feltehetőleg csak a kora újkorban 

terjedt el a fegyver használata Magyarországon. 

A korábbi döfésre használt lándzsák elnevezéseivel ellentétben a dárda és a gerely 

dobófegyverek, így azok nem számítanak közelharci fegyvernek. A köznapi 

nyelvhasználatban azonban a dárda jelentését tekintve sok esetben keveredik a lándzsa 

elnevezéssel, a gerely pedig kifejezetten az atlétika szakkifejezésévé vált. A 

jelentésváltozás miatt ezeket a kifejezéseket igyekeztem elkerülni, e helyett inkább a 

dobófegyver kifejezést alkalmaztam. 

A régészeti szakirodalomban a hosszú fanyéllel rendelkező, rövid vagy heggyel 

ellátott szúrófegyverek több néven is szerepelhetnek. Ezek közül talán a lándzsa tekinthető 

legáltalánosabbnak, de viszonylag gyakran alkalmazzák a kopja kifejezést is.155 A régészeti 

leletanyagban található vas hegyek funkciója ugyanakkor nem minden esetben 

azonosítható egyértelműen, épp ezért a terminológiai zűrzavar elkerülése érdekében a 

                                                 
151 Oroszul копьё, szlovákul kopija 
152 Sokan dobófegyvernek tekintették, ugyanakkor a kopja, főleg annak kora avar kori nádlevél alakú 
változata lovassági szúró- illetve döfőfegyver. A kopjával ellentétben a dárda és a gerely dobófegyver: (KISS 
1962, 93.); a fent leírt okok miatt a hazai német nyelvű szakirodalomban megjelent a „Wurfspieß” 
(SALAMON – ERDÉLYI 1971, 56.) és a „javelin” kifejezés (SÓS – SALAMON 1995, 67.), melyek közül 
egyik sem helyes. A „Wurfspieß” kifejezés amúgy is hibrid szónak tekinthető, mellyel egy alapvetően 
döfőlándzsaként értelmezhető szót (Spieß) látnak el „dobó” jelentésű előtaggal. 
153 Mai török nyelven cida, mongolul жида (Türkçe Sözlük: 
http://www.tdk.org.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&K
elime=c%C4%B1da)  
154 Franciául és olaszul pique, angolul pike, hollandul piek, skandináv nyelveken pik.  
155 Komoly problémák adódhatnak azonban az elnevezések idegen nyelvre fordításában, ahol néha 
összevisszaság uralkodik. A kopját gyakran Wurfspieß-ként vagy javelin-ként fordítják le, melyek viszont az 
eredeti nyelvekben egyértelműen dobófegyvert jelentenek, így leginkább a dárdának felelnek meg. Ennek 
oka, hogy nem készültek olyan átfogó munkák, amik a nyelvi különbözőségekből adódó szakterminológia 
érzékeny voltára figyelmeztetnek. 
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továbbiakban kizárólag a lándzsa terminust használom, és ahol adat van alkalmazási 

módjára, ott azt írom le. 

A lándzsák két fő részre tagolódnak: pengére156 és köpűre.157 A penge alapvető 

funkciója az ellenfél megsebesítése, míg a köpűé a vas lándzsacsúcs nyélhez való 

rögzítése, így mindkét rész tulajdonságai elsősorban ezeket a funkciókat szolgálják (I. 

tábla). A pengének elsősorban szúrásra kell alkalmasnak lennie, de természetesen a lándzsa 

pontosabb funkciója alapvetően meghatározza a lándzsacsúcs alakját is.  

A penge és a köpű között egy elkeskenyedő rész, vagyis a nyak található, mely 

lehet kör, ovális vagy sokszög átmetszetű is. A nyakat egyes esetekben bordadísz, 

rácsmintás gyűrű vagy nodus is díszíthette. A nyak vizsgálatánál annak átmérője, hossza és 

átmetszete nyújt fontos információkat. 

Számos esetben előfordul, hogy a penge és a nyak között éles törés található, ezt 

vállnak nevezzük. Ilyen elem csak a nádlevél vagy háromszög alakú pengéknél fordul elő. 

A penge és a nyak között, a penge alsó részén időnként hat- vagy nyolcszög átmetszetű 

kötőtag is előfordult.158 Ez az elem viszonylag ritkán tűnik fel az avar kori lándzsáknál, 

azoknak csak egy típusára volt jellemző. 

A köpű rögzítette a lándzsacsúcsot a fa nyélhez. Ezt a részt laposra kalapált 

vaslemezből, a köpűszárnyból alakítják ki, úgy, hogy a köpűszárnyakat egymás mellé vagy 

egymásra hajlították. A köpű a köpűszárnyak összeillesztése alapján lehet nyitott, 

kapoccsal összefogott, szorosan egymás mellé hajlított, vagy zárt (egymásra hajlított vagy 

egymásra kalapált). A lándzsa köpűjét több módon is díszíthették: a Kárpát-medencében 

viszonylag ritkán facettálással, gyakrabban rácsmintás vagy éppen bordadíszes gyűrűkkel 

látták el azt. A köpű leírásánál fontos szempont a köpű hossza, legnagyobb külső és belső 

átmérője, a mélysége, a kialakítása és a díszítése is. 

A méretadatok közül a leírásokban feltüntettem a lándzsa teljes hosszát, a penge 

hosszát, a penge szélességét és a vastagságát, a nyak átmérőjét, a köpű hosszát, a 

legnagyobb külső és belső átmérőjét és a mélységét.159  

 

– A vágófegyverek terminológiája 

 
                                                 
156 Több nyelvben a levél szót használják ennek a jelölésére, így németül „Blatt”, angolul „blade”, oroszul 
„перо” 
157 Németül „Tülle”, angolul „socket”, oroszul „тулька” 
158 A kifejezést Uta von FREEDEN (1991, 610.) „Zwischenfutter” alakban használta.  
159 Sajnos sok esetben nem áll rendelkezésemre mindegyik méretadat, így ezekben az esetekben csak a 
meglévő adatokkal tudtam dolgozni. A méretadatok grafikus ábrázolását lásd az I. táblán. 
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A vágófegyverek esetében a magyar nyelvben megkülönböztethetünk kard, pallos 

és szablya kifejezéseket. Az iráni eredetű kard szó a magyar nyelvben egyaránt jelölhet 

egy- és kétélű vágófegyvert is,160 emiatt kardnak tekintek minden hosszú, egyenes pengéjű 

vágófegyvert. Az egyenes egyélű kardok elkülönítésére a különböző szláv nyelvekben 

használják a palaš kifejezést, ami a magyar pallos szó megfelelője.161 A magyar 

szóhasználatban e kifejezés a hóhér tevékenységéhez kötődik, ezért helyette az egyenes 

egyélű kard kifejezést alkalmazom. 

A vágófegyverekkel kapcsolatos terminológiai kérdések közül a legfontosabbnak a 

kard és a szablya elkülönítése tekinthető, amire már számos kísérlet született. Egyértelmű 

definícióval ennek ellenére máig nem rendelkezünk, és nem világos a szablya, az egyenes 

egyélű kard és a fokéles kard különválasztása sem. Az egyes szerzők más-más 

attribútumokat vettek figyelembe a szablya meghatározásánál, ezek közé tartozik a fokél, a 

penge ívelődése vagy a markolat dőlésének mértéke. A szablya két fő kritériuma a penge 

ívelődése és a fokél megléte,162 ugyanakkor több esetben egyenes, egyélű fokéllel 

rendelkező kardokat is neveztek már szablyának.163 A továbbiakban kizárólag az ívelt 

pengéjű vágófegyvereket nevezem szablyáknak,164 az egyenes pengéjű fokéles 

vágófegyvereket pedig fokéles kardnak. 

A sax kifejezés a magyar nyelvben nem honosodott meg, elsősorban a német 

szakirodalom használja, de megtalálható az angolszász koraközépkori régészeti 

kutatásokban is „seax” néven.165 Eredetileg rövidebb a késből kifejlődő egyélű 

vágófegyvert jelentett. A korabeli forrásokban ez a fegyver gyakran „scramasax” néven 

ismert, amely kifejezés azonban nem vált általánossá a régészeti szakirodalomban, helyette 

egy metrikus osztályozást használtak a kutatók. A méretek alapján így megkülönböztettek 

rövid, keskeny, széles és hosszú szaxokat (Kurzsax, Schmalsax, Breitsax és Langsax). A 

dolgozatomban ezeket a német szakirodalomból átvett fogalmakat használom az egyes 

típusok megnevezésére. 
                                                 
160 Feltehetőleg alán eredetű, a legtöbb iráni nyelvben, így a modern perzsában is kést jelent (TESZ II. 379.). 
161 A palaš kifejezést egyedül Szőke Béla Miklós használta az avar kor magyar kutatói közül (SZŐKE 1992a, 
93., idem 2002, 77., 80.). 
162 A fentebbi kritériumokban a legtöbb kutató egyetértett, és csak az ívelt pengéjű vágófegyvereket 
tekintették szablyáknak. (HAMPEL 1905, 195–196.; GARAM 1991a, 152–155.) 
163 László Gyula volt az első, aki a bócsai kardot következetesen szablyának nevezte (LÁSZLÓ 1955, 228–
229, 232.), megfigyelhető Joachim Wernernél is, aki a pereščepinoi vágófegyvert „gerade Säbel”-ként írta le 
(WERNER 1984, 25.) Elterjedt a protoszablya megnevezés is, amit David NICOLLE (1992, 304.) használt 
először egyenes keskeny egyélű pengéjű kardokra, ugyanakkor Bálint Csanád már egyértelműen szablyaként 
írt ezekről a egyenes pengéjű vágófegyverekről (BÁLINT 1992, 338–343; idem 1995a, 67–69.) 
164 A penge ívelődését a penge háta (vagy foka) és a pengető és a csúcs közé húzott egyenes távolságával 
adom meg. 
165 Az angolszász saxokat David GALE (1989, 71−85.) foglalta össze. 
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A vágófegyverek két fő része a markolat és a penge. A markolatot általában vas 

markolattüske (keskeny, négyzet átmetszetű), vagy markolatnyúlvány (széles, lapos 

téglalap átmetszetű) alkotja, melyre általában felszegecselték a fa markolatot.166 A 

markolat végét egyes esetekben markolatkupak borította, amely lehet oldalnézetben lapos 

és szögletes, felülnézetben mindig ovális alakú.  

A markolat és a penge között a pengetőn több esetben ellenző vagy más néven 

keresztvas található. Helyesebbnek tűnik az ellenző szó használata, mert ismerünk ilyen 

bronzból öntött tárgyakat is, és a bronz keresztvas kifejezés önellentmondásnak számít. Az 

ellenző szélessége gyakran nem nagyobb a penge szélességénél, így a vívásban annak nem 

lehetett különösebb jelentősége. 

A kard legfontosabb része a penge, amely lehet egyenes és ívelt, egy- vagy kétélű 

és fokéles is. A penge főbb részei a pengető, a hát, az él és a hegy. A pengető a penge 

markolat felőli részén helyezkedik el, az avar korban gyakran alátétlemezzel borították, 

amely arra szolgált, hogy a keresztvas ne mozduljon el (VIII. tábla).  

A kétélű kardok esetén a penge középső részén gyakran vércsatornát is kialakítottak 

a penge szilárdságának biztosítására. Ezekben az esetekben a penge átmetszete benyomott 

oldalú lencse alakú, míg vércsatorna hiányában lencse átmetszetű. Az egyélű pengék 

átmetszete háromszög vagy ötszög keresztmetszetű volt. A fokél az egyélű penge alsó 

egyharmadában vagy csak a csúcsánál kidolgozott második vágóél. 

A kétélű pengék általában szimmetrikusak voltak, míg az egyélűek 

aszimmetrikusak, egyenesek vagy íveltek. A penge íveltségét vagy görbületét a 

disszertáció során egy számadattal fejeztem ki, amely a penge háta valamint a pengetőt és 

a csúcsot összekötő egyenes közötti távolság méretadata. 

A kard pengéjét tokkal vagy hüvellyel védték, amelyet általában bőrrel borított 

puhafából készítettek, és esetenként nemesfémlemez-borítással díszítettek. Általában 

három helyen helyezhettek el ilyen díszítést: a pengetőnél ezt torkolatveretnek, a kard 

csúcsánál levőt koptatónak vagy koptatóveretnek nevezzük, míg a penge közepén általában 

a függesztőveretekhez kapcsolódó pántokat alakítottak ki.  

A kardtokot függesztőfülekkel rögzítették az övhöz. A függesztőfülek a 

függesztőszíjakhoz kapcsolódtak, melyeket sok esetben kis csatokkal lehetett lecsatolni. A 

függesztőfülek fából készültek, de felületüket vagy peremüket gyakran fémveretekkel 

díszítették.  

                                                 
166 A fa markolat felszegecselése a markolatnyúlványra a nyugati eredetű kétélű kardokra (spatha) nem 
jellemző. 
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– Az osztályozás alapelvei 

 

A fegyverek felosztásánál Hans Jürgen Eggert rendszerét követve elkülönítettem az 

osztályozást (Klassifikation), az egyes tárgyak formai csoportosítását értve a fogalom alatt, 

és a tipológiát, vagyis az egyes típusok közötti formai eltéréseket meghatározó, a 

változások irányát, az esetleges fejlődést szemléltető eljárást.167 A fentiek egyben a 

munkafolyamatok sorrendjét is jelzik, amelynek során először csoportokat, típusokat, 

altípusokat és variánsokat létrehozva azok viszonyát vizsgáltam.  

A tárgytípusok osztályozása (Klassifikation, classification, классификация) 

szükségszerűen részben szubjektív folyamat. Ugyanis a megadott szabályok szerint adott 

kritériumok alapján történik a tárgyak csoportosítása, mégis a kritériumokat és főleg azok 

sorrendjét, a munkát végző kutató választja ki. Az osztályozás ugyanis olyan hierarchikus 

rendszer, melynek során több formai jegyet (kritérium, attribute vagy Merkmal)168 

vizsgálva az egyes jegyek között egyfajta sorrendiséget határozhatunk meg az általánostól 

a speciális felé haladva. A folyamat során ún. kombinációs típusok169 jönnek létre, melyek 

több kritérium együttes vizsgálatán alapulnak. 

A fő kritériumként a lándzsáknál és a kardoknál egyaránt a penge tűnik 

nyilvánvalónak, azonban mivel a szúró- és vágófegyverek tulajdonságai jelentős 

mértékben eltérnek egymástól, ezért érdemes külön osztályozni azokat. A lándzsák 

esetében másodlagos kritériumként a penge és a köpű arányát, harmadlagosként pedig a 

köpű kialakítását, a vágófegyvereknél pedig a keresztvas meglétét, vagy hiányát 

tekintettem másodlagos osztályozási kritériumnak, míg egyes esetekben a kard tokját 

borító a nemesfémlemezes díszítés meglétét vagy hiányát használtam variánsok 

elkülönítésére.  

A tipológiai módszer jórészt az osztályozásra és az így megalkotott típusokra épít, 

és az azok közötti fejlődést vizsgálja, ezért az elsősorban a belső relatív kronológia 

kidolgozására szolgál. 

 

                                                 
167 Hans-Jürgen EGGERT (2005, 122–133.) elsősorban Rüdiger VOSSEN (1970, 29–79.) részletes 
módszertani tanulmányából indult ki, amely az angolszász osztályozási módszerek első szisztematikus 
áttekintése és kontinentális reflexiója volt. A tipológiai módszer alapelveiről: ibidem, 186–194. A kérdés 
kutatástörténeti hátteréről KLEJN 1983, 1. 
168 A „Merkmal”-fogalomról EGGERT 2005, 128–133.  
169 A fogalom több formai jegy rangsorolt osztályozásán alapuló típust jelöl. A kombinációs típus fogalom 
alkalmazásának talán egyik legjobb példája Alfred GEIBIG (1991.) kétélű kardokról írt műve, ahol a szerző a 
kardokat a penge, a markolat, a szerelék és a tok által alkotott egységnek feltételezve ezek kombinációi 
alapján alkotott típusokat. A fő kritérium nála a markolatgomb formája volt. 
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– A szúrófegyverek osztályozása 

 

 

A szúrófegyverek (L) osztályozása során formai szempontok alapján az avar kori lándzsák 

pengéjét négy fő formacsoportra osztottam (II. tábla). 

L.I. nádlevél alakú  

L.II. kihegyesedő, kónikus  

L.III. levél alakú 

L.IV. háromszög alakú.  

A nádlevél alakú penge (L.I.) fő jellemzője a viszonylag keskeny penge, az élek 

íveltek vagy enyhén egymás felé tartanak, és a penge csúcsánál legtöbbször csaknem 

tompaszögben találkoznak, leggyakrabban rombusz átmetszetű.170 A nádlevél alakú 

pengék több csoportra oszthatók: L.I.A kötőtaggal ellátott, L.I.B sima, L.I.C széles ívelt 

oldalú, L.I.D erősen kiszélesedő vállú, L.I.E ötszög alakú pengéjű és L.I.F keskeny, 

nádlevél alakú, négyzet átmetszetű pengékre (III. tábla). 

A kihegyesedő vagy kónikus csoportnál (L.II.) a penge és a köpű nem is különül el, 

általában négyzet átmetszetű. Ezen a csoporton belül megkülönböztethetünk kónikus 

(L.II.A) és keskeny tűszerű (L.II.B) pengetípusokat (IV. tábla). 

A levél alakú171 lándzsák (L.III.) esetében a penge alján nem figyelhető meg váll. 

Általában ezek a darabok csúcsosan ovális alakúak, a legnagyobb szélességük pedig a 

penge közepén esetleg az alsó harmadában helyezkedik el. Az átmetszetük általában lencse 

vagy lapos rombusz alakú. E pengetípuson belül a pengehosszúság és szélesség közötti 

arány és az átmetszet alakja alapján lehet típusokat megkülönböztetni, ez alapján 

elkülöníthetünk L.III.A: széles levél, L.III.B: keskeny levél, L.III.C keskeny levél alakú 

rombusz átmetszetű, L.III.D levél alakú középbordás és L.III.E áttört levél alakú 

pengeformákat (V. tábla). 

A háromszög alakú pengéjű lándzsák (L.IV) esetében az élek teljesen egyenesek és 

egymás felé tartanak, átmetszetük általában rombusz alakú. Két típus különíthető el e 

csoporton belül: L.IV.A keskeny és L.IV.B széles háromszög alakú penge (VI. tábla). 

                                                 
170 Nádlevél alakú lándzsacsúcs esetében több szerző bordáról vagy gerincről ír. Valójában ez esetekben a 
penge rombusz átmetszete által keletkezett tompa élről van szó, így ez esetben a borda és a gerinc kifejezést 
leírásaimban nem használom, hanem helyette az átmetszet alakját adom meg. A borda kifejezést csak akkor 
használom, ha az a penge síkjából kiemelkedik. 
171 Spitzovale vagy blattförmige 
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Az előbb említett fő csoportokon belül a penge- és a köpűhossz aránya alapján 

választottam el altípusokat: 1) a penge hosszabb, mint a köpű, 2) a köpű hosszabb, mint a 

penge 3) a penge és a köpű hossza nagyjából megegyezik. Végül ezen belül a köpű 

kiképzése alapján 6 csoportot (a) nyitott köpű, b) kapoccsal összefogott nyitott köpű, c) 

egymás mellé hajtott köpűszárnyak d) egymásra kalapált köpűszárnyak, e) zárt köpű, f) 

ráhúzott gyűrű kategóriáit különböztettem meg (VII. tábla).  

 

– A vágófegyverek osztályozása 

 

A vágófegyvereket az osztályozás során olyan egységként kezeltem, amelynekA 

vágófegyvereken (V) belül a penge formája és átmetszete alapján négy formacsoportot 

különítettem el:172  

V.I. kétélű kardok  

V.II. egyélű kardok 

V.III. szablyák 

V.IV. saxok  

Az egyes formacsoportokon belül a penge és a markolat tulajdonságai alapján 

pengetípusokat hoztam létre, ezeken belül a keresztvas megléte vagy hiánya, illetve a 

díszítettség alapján különítettem el típusokat illetve variánsokat. 

A kétélű kardokon (V.I) belül megkülönböztettem széles, vércsatornával 

rendelkező pengéket (V.I.A), keskenyebb, lencse átmetszetű pengét (V.I.B) és karikás 

markolatvégű kétélű kardokat (V.I.C).173 Az egyélűeken (V.II) belül sima egyélű (V.II.A), 

karikás markolatvégű egyélű (V.II.B) és egyenes egyélű fokéles (V.II.C) kardokat.174 A 

szablyapengéken belül a görbület alapján különítettem el enyhén ívelt (V.III.A), ívelt 

(V.III.B) és erősen ívelt (V.III.C) pengéket.175 A saxok felosztásánál a német 

szakirodalomban bevett rendszert követtem (Kurzsax: V.IV.A, Schmalsax: V.IV.B, 

Breitsax: V.IV.C, Langsax: V.IV.D).176

Az így meghatározott pengetípusokon belül a keresztvas hiánya (1) vagy megléte 

(2) alapján különítettem el altípusokat. Bizonyos kora avar korra datálható vágófegyver-

                                                 
172 A vágófegyverek pengéjének formacsoportjait a IX. tábla ábrázolja.  
173 Az egyes pengetípusokat a V.I formacsoporton belül a X. tábla mutatja be. 
174 Az egyélű vágófegyverek pengetípusait lásd a XI. táblán. 
175 A szablyapengék típusait a XII. tábla mutatja be. 
176 A saxok típusaira lásd a XIII. táblát. 
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típusok esetében a tokot borító nemesfémlemezes díszítés hiánya (a) vagy megléte (b) a 

variánsok elválasztásában játszott szerepet. 

A vágófegyverek szerelékeit (markolatdíszek, keresztvas, függesztőfül, tokveretek) 

formai jegyeik alapján külön osztályoztam. A katalógusban szereplő vágófegyvereknél a 

típus meghatározásánál nemcsak a pengetípust, hanem a markolattól a penge csúcsáig 

vezető sorrendben az egyes szerelékek típusait is megadom. 

 40



 

b. Technológia 

 

 

A vizsgált fegyverek kivétel nélkül vasból készültek, ezért a vas fontosabb fizikai 

jellemzőinek és a fegyverek kialakításának ismertetése lényeges azok vizsgálata 

szempontjából is. A régészeti vastárgyak fizikai tulajdonságainak és készítéstechnikájának 

elemzésére számos módszer született, melyek rövid áttekintése fontos adalékokat nyújthat 

a fegyverek értékeléséhez is. 

A vas (ferrum, Fe) ezüstös színű fém, atomszáma 29, a periódusos rendszer 8. 

csoportjába sorolható, atomsúlya 55,85, a Mohs-féle skálán 3,5-4,3  keménységű,177 

olvadáspontja 1529 °C, mágneses tulajdonságú.178 A vas ércásványai közül legfontosabbak 

az oxidok, mint a magnetit (mágnesvasérc), a hematit (vörösvasérc), a limonit 

(barnavasérc), valamint a karbonát alapú sziderit (vaspát).  

A vasércből olvasztással kohóban állítottak elő nyersvasat (vasbuca vagy 

vasszivacs formájában), amelynek a fizikai tulajdonságai rosszak ezért még nem alkalmas 

eszköz- illetve fegyverkészítésre.179 A nyersvas többféle alkotóelemet is tartalmazhat, így 

ferritet,180 perlitet181 és cementitet.182  

Végleges tulajdonságait adalékanyagok hozzáadásával és kovácsolással nyeri el a 

vas. Ezt a végterméket acélnak nevezzük, amely olyan vas−szén ötvözet, ami maximum 

4%-os arányban tartalmaz más kémiai elemeket is. Egy másik definíció szerint az acél 

olyan vasalapú ötvözet, amelyet képlékenyalakítással (vagyis kovácsolással) lehet 

megmunkálható. A régészeti környezetből származó acél általában szénacélok némi 

foszfor- (P) és arzéntartalommal (As) is rendelkezik. E két utóbbi elem keményebbé, 

                                                 
177 A Mohs-féle keménységi skála az ásványok karcolási keménységének jellemzésére használt 10 fokozatos 
skála. Carl Friedrich Christian Mohs (1773-1839) osztrák mineralógusról, a módszer kidolgozójáról nevezték 
el. A Mohs-skálán kívül még kétfajta keménységet mérnek az úgynevezett behatolásos és az úgynevezett 
visszapattanásos módszerrel. A fegyverek esetében legfontosabb a behatolásos keménység meghatározása, 
mert ez jellemzi az anyag ellenállását. ( http://www.kemenysegmero.hu/ ) Az acél keménysége nem állandó, 
jelentősen függ a széntartalmától és a rácsszerkezet minőségétől, így a keménységvizsgálatok fontos 
eredményeket hozhatnak. (PLEINER 1967, 78.) 
178 idem 2006, 18. 
179 E helyen a vaskohászattal és a nyersvas előállításával nem foglalkozom részletesen, mivel annak bőséges 
szakirodalma jól áttekinti a kérdéskört (GÖMÖRI 2000.). 
180 A ferrit más néven α-vas az anyagtudományban használt fogalom az olyan vasra, mely ötvözőanyagokat 
nem tartalmaz. 
181 A perlit magas víztartalmú vulkanikus üveg, általában a vas zárványaiban található meg. 
182 Cementit vagyis vas-karbid a vas és a szén vegyületet (Fe3C), kemény és rideg anyag, a vasfelület 
keményítéséhez is használják. 
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ridegebbé teszi a vasat, ugyanakkor csökkenti a szénelnyelő képességét. Általános 

jelenség, hogy minél több szenet tartalmaz a vas, annál keményebb és annál 

rugalmatlanabb, mindenesetre az acél keménységét a széntartalmon kívül egy sor más 

tényező is befolyásolhatja.183

A kovácsolás során a vas illetve acél 700-900 °C-ra184 felhevítve alakítható, amikor 

a vas eléri az ausztenit-fázisnak nevezett egyensúlyi állapotot. Az egykori kovácsok az 

összeütött vas hangjából, a szikrák minőségéből és a felhevült vas színéről185 tudták 

megállapítani a megfelelő hőfokot és állapotot. A felhevült és kovácsolt vasat lassan kell 

hűteni, ezt általában száraz hamuval oldották meg. A kovácsolás folyamán különböző 

alakítási eljárásokat használtak, amelyek két fő csoportba sorolhatók, a szabadalakítás186 és 

a süllyesztékes (vagy odor) kovácsolás. A szabadalakítás során a vastárgyat kalapálással 

egy üllőn alakítják ki,187 míg a süllyesztékes kovácsolás lényege, hogy egy az üllőn 

kialakított süllyesztékbe, mintába, az úgynevezett odorba kovácsolják bele a felizzított 

vasat, így teljesen azonos formákat tudnak kovácsolással is elérni. Ez utóbbi eljárás már a 

sorozatgyártás felé mutató lépésként értékelhető.188

A továbbiakban egy kard, illetve lándzsa elkészítésének folyamatát mutatom be, 

amit az avar időszak mesterei is elvégeztek.  

A kard elkészítése során a kovács először egy megfelelő méretű (1-2 kg-os) 

vasdarabot választott le a vasbucáról vágással,189 amelyet egy vésővel hajtott végre. A kard 

kialakításának első lépése mindig a markolattövis vagy nyúlvány kialakítása, ennek során 

egy négyzet vagy téglalap átmetszetű rudat hoztak létre kalapálással. Ezt az eljárást 

duzzasztásnak nevezik.190  Az így kialakított markolatot egy fogóval tartva alakította ki a 

kovács a pengét. A penge kialakítása során a vasrúd keresztmetszetét csökkentették, a 

hosszát viszont jelentősen megnövelték. Ezt a nyújtással érték el, amelyet egy üllőn 

hajtottak végre.191

                                                 
183 A széntartalom alapján megkülönböztethető a lágyacél (kevesebb mint 0,15 %-os C-tartalom), közepes 
lágyságú (0,15-0,3 % C) és kemény acél (0,3 % felett) 
184 A kívánt hőfok a széntartalomtól függ, minél magasabb a széntartalom, annál alacsonyabb hőfok elegendő 
a kovácsoláshoz. 
185 A kemény acél a vörös izzás állapotában kovácsolható, míg a lágyacél a sárga vagy fehér izzáskor. 
186 SZABÓ 2001 
187 Angolul swaging és die forging vagy más néven odor-kovácsolás. (PLEINER 2006, 64.) 
188 Az avar kori régészetben a kora avar kori “jó minőségű” rácsmintás gyűrűkkel ellátott nádlevél alakú 
lándzsacsúcsokkal kapcsolatban merült fel ennek a technikai eljárásnak az alkalmazása. BÁLINT Csanád 
(1993, 196.) például öntött kengyelről írt, míg TOMKA Péter (2008, 249.) ezt az eljárást belső-ázsiai 
eredetűnek vélte. 
189 Angolul cutting, németül abschroten leírására (PLEINER 2004, 199.; idem 2006, 54.) 
190 Angolul upsetting, németül stauchen lásd (idem 2004, 199.; idem 2006, 55.; SZABÓ 2001a, 3.2 ) 
191 Angolul drawing-down, németül Strecken (PLEINER 2006, 55.; SZABÓ 2001a, 3.1.)  
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A legtöbb esetben a kard pengéje nem egy vasdarabból állt, mivel a magas 

széntartalom keménnyé és törékennyé tette volna a vastárgyat, míg az alacsony 

széntartalom esetén pedig az eszköz túl puha lett volna, ezért a fegyverek keménységének 

és rugalmasságának biztosításához különböző széntartalmú vas alkotórészek 

kombinálására volt szükség. Az eltérő széntartalmú vasdarabokat kovácshegesztéssel192 

kötötték egymáshoz. A kardok esetében előfordult, hogy az alacsony széntartalmú pengére 

magas széntartalmú, tehát kemény és merev éleket hegesztenek.193 Az ilyen egyszerűbb 

eljárásoknál ugyanakkor fennállt annak a veszélye, hogy a penge a hegesztővarratok 

mentén megsérülhetett, és az él leválhatott. 

A bonyolultabb eljárások közé tartozik a damaszkolás,194 amelynek során több 

kisméretű, eltérő széntartalmú rudat hegesztettek össze. Ezeket a darabokat általában a 

penge vércsatornájába helyezték. Az éleket ezekben az esetekben is általában keményebb, 

vagyis magas széntartalmú vasból alakították ki. A damaszkolás a pengén mintázatot 

eredményez, amely a természetes maródási folyamatok révén vált láthatóvá. Ennek 

következtében az acél sötét színű, a vas világosszürke, míg a foszfor ezüstösen csillogó 

maradt. A pengén látható mintázat egyben a penge minőségének jelzője is volt.195  

A damaszkoláson belül három fő típus különíthető el: 1. a teljes damaszkról 

(Volldamast) beszélhetünk akkor, amikor a penge közepét egy damaszkrúdból állították 

elő (általában halszálkamintás), és az éleket kovácshegesztéssel erősítették hozzá. 2. A 

rétegdamaszk (Schichtendamast) esetén a penge magját egy lapos acél képezte, erre két 

oldalról rétegesen egy-egy damaszksínt helyeztek, az éleket pedig külön 

kovácshegesztéssel csatolták a mag két oldalára. 3. A fedődamaszk tulajdonképpen a 

rétegdamaszk egy speciális fajtája, amelynek során egy homogén anyagból kialakított 

pengére két oldalt vékony damaszkrétegeket kovácsoltak.196 A damaszkolás által 

létrehozott legegyszerűbb mintázat a halszálka- vagy fenyőágminta, amely a 

leggyakrabban alkalmazott eljárás volt a kora középkorban. Ennél bonyolultabb eljárásnak 

                                                 
192  Angolul forge welding, németül Feuerschweißen, oroszul кузнечная сварька. (PLEINER 2006, 58–60.) 
193 Ezt az eljárást a XIV. tábla 1. kép ábrázolja. 
194 Angolul damast vagy pattern-welding, németül Damazsierung vagy Wurmbuntklingen. Sajnos több 
helyen a damaszkolást összekeverik a tausírozással, mely réz vagy nemesfémberakás vastárgyon.  
195 A szíriai damaszkuszi acél ugyanakkor egy teljesen más eljárással készült, az angol szakirodalom meg is 
különbözteti a két eljárást, a koraközépkori damaszkolást pattern-welding-nek, míg a damaszkuszi acél 
előállítását damascening-nek nevezik. (MARYON 1960, 29.) 
196 A damaszkolás fajtáit Wilfried MENGHIN (1983, 17–18.) írta le, az eljárás legjobb és legrészletesebb 
összefoglalása Herbert MARYON (1960.) nevéhez kötődik. A damaszkolás fajtáinak ábrázolását lásd a XIV. 
tábla 2. kép 
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tekinthető az így elkészült damaszksín hajtogatása, ezzel a rétegszámot növelték. A 

rétegszám növelésével a penge minősége is növekedett.197

Az egy- vagy több acéldarabból előállított penge tulajdonságait felületkezelési 

eljárásokkal módosíthatták. A már kikovácsolt késztermék felülete általában egyenetlen, 

ezért csiszolást, illetve simítást198 kellett alkalmazni. Ez utóbbit általában 

kalapácsütésekkel érték el. A régészeti leleteken az ilyen simított felület a vastárgyak 

állapota miatt általában nem megfigyelhető.  

A kardpenge keménységét és rugalmasságát különböző hőkezelési eljárásokkal is 

lehet szabályozni. Túl kemény és merev penge esetén a penge újraizzításával és lassú 

(levegőn történő) hűtésével lágyíthatták.199 Ha a penge keményítése volt a cél, akkor a 

felszenítést vagy más néven cementálást200 alkalmazhatták. Az eljárás során a vasat faszén 

fölött kovácsolták, ahol a sárga izzásban levő vas szén-monoxidot (CO) abszorbált, így 

felületén cementit vagyis vas-karbonát (Fe3C) keletkezett. A folyamat során nitrites 

anyagot (szenített bőrt vagy szarut) használtak katalizátorként. Általában csak a penge egy 

részét (elsősorban a vágóéleket) cementálták, míg a penge többi részét agyaggal védték a 

szénbeépüléstől, így azok lágyak és rugalmasak maradtak.201

A penge keményítésének másik, drasztikusabb módszere a vízhűtés vagy edzés.202 

Ezt az eljárást elsősorban magas széntartalmú vasak esetén használták, melyek 

keménysége vízben való (vagyis gyors) hűtésnél két-háromszorosára nőhet. A gyors 

hűtésnél a vas kristályszerkezete megváltozik, és hosszú, lencseszerű kristályok (ún. 

martenzit) jelennek meg benne, amely rendkívüli keménységet és törékenységet 

eredményez. A sós vagy szappanos vízben való edzés ugyanakkor lágyíthatta a hatást,203 s 

ez által nem martenzit, hanem a sokkal stabilabb és kevésbé törékeny bainit 

keletkezhetett.204

A martenzites rácsszerkezet rendkívül kemény, ugyanakkor nagyon törékeny is, 

ezért a kardpengék esetében nem túl szerencsés. Ha a kovácsolás során mégis kialakulna, 

akkor ezt megeresztéssel vagy újraizzítással205 lehet korrigálni, aminek következtében 

                                                 
197 A damaszkolás főbb fajtái a XIV. tábla 2. rajzán láthatók. 
198 Ezt az eljárást nevezik az angol szakirodalomban planishing-nek. 
199 Angolul annealing, németül Anlassen (PLEINER 2004, 199.).  
200 Angolul carburization vagy cementation, németül Aufkohlung vagy Zementierung 
201 A cementálás részletes leírására lásd (idem 2006, 66–67.) 
202 Angolul quench-hardening, németül Abschrecken. 
203 Feltehetőleg ezért alkalmaztak a középkorban vizeletet vagy vért a kardok edzéséhez. 
204 A vízhűtéses edzésről részletesen (PLEINER 2006, 68–69.) 
205 Angolul tempering 
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finomabb perlites rácsszerkezet alakul ki.206 Ezt az eljárást alacsonyabb (300°C) és 

magasabb (5-600°C) hőfokon is végrehajthatták. A folyamat lágyabb és kevésbé törékeny 

vasat eredményez.207

A felület keményítésének a modern kohászatban használt módja a nitridáció, vagyis 

a nitrogénnel való dúsítás. A jelenlegi ismereteink alapján ugyanakkor ezt a régészeti 

korokban nem használták, nitrites kiválásokat a vasakon csak a hamvasztásos sírokból 

ismerünk, ahol ez a másodlagos égés következménye.208 A kovácsolással kialakított, 

kalapácsütésekkel elsimított és hőkezelt kardpengéket végül csiszolták, élesítették és 

kialakították a fegyver csúcsát.209  

A kard elkészítése ugyanakkor itt korántsem ért véget. A legtöbb vágófegyvert 

ugyanis keresztvassal is ellátták. Ezt kétféle eljárással alakíthatták ki: vagy egy vaspántból 

hajlították,210 vagy a már fent leírt duzzasztással egy felülnézetben csónak alakú ellenzőt 

hoztak létre, melyet derékszögben tartott lyukvésővel kilyukasztottak.211 A keresztvasat 

általában nem közvetlenül a pengetőre (vagyis a penge markolat felőli végére) applikálták, 

hanem előtte egy vas alátétlemezt hajtottak, majd kalapáltak rá. Az ellenzőt többféle 

eljárással díszíthették, ezek közül a leggyakoribb a tausírozás, amelynek során nemes- 

vagy színesfém drótot kalapáltak be a vas felületén már kialakított vájatokba.212

A kard markolatát általában oválisra faragott keményfával (általában bükköt 

használtak) fedték, amelyet legtöbbször szegekkel rögzítettek a vas markolatnyúlványhoz. 

A markolat fáját rögzítő vas vagy bronz szegeket különböző módon díszíthették, 

esetenként akár préselt rozettát is forraszthattak a fejükhöz. A markolat végére több 

esetben ovális markolatkupakot húztak, amely készülhetett bronz- vagy ezüstlemezből 

préseléssel, vagy vaslemezből kovácsolással. 

A kard pengéjét bőrbevonatos fa hüvely védte, melyet általában puha és könnyű 

fából (ilyen volt a hárs) állítottak elő. Az átmetszetét tekintve legtöbbször jól idomult a tok 

a penge formájához. A fa tokot legtöbbször fémpántokkal látták el, mely a díszítés mellett 

gyakorlati funkciót is betöltött: védte a tokot a sérülésektől. E pántok túlnyomórészt 

fémlemezből készültek, azokat többször préselt díszítéssel láttak el, de előfordulnak öntött 

                                                 
206 Ezek közé a módosult szerkezetek közé tartozik a trusztit (troostit) és a szorbit. 
207 A megeresztés részletes leírásához lásd (ibidem, 69.) 
208 ibidem, 70. 
209 Angolul sharpening and pointing (ibidem, 64.) 
210 Angolul bending 
211 Angolul piercing, németül lochen (PLEINER 2004, 199., idem 2006, 58.; SZABÓ 2001, 3.4.) 
212 A tausírozás technológiájáról lásd (HEINRICH-TAMÁSKA 2005, 92–98.) 
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hüvelypántok is. A hüvely végét gyakran fémlemezből készült, a markolatkupakhoz 

hasonló koptatóverettel védték. 

A lándzsák kialakításánál hasonló eljárásokat alkalmaztak, a fő különbség azonban 

éppen a sorrendben rejlik. A lándzsák kovácsolásánál minden esetben előbb alakították ki a 

pengét, és csak a legvégén a köpűt. A penge kialakítása során a duzzasztást és a nyújtást 

alkalmazták, nagyon ritkán damaszkolták ezt a fegyvertípust, a mintázott penge inkább 

csak a szárnyas lándzsákon tűnik fel. A kora avar kori lándzsák egy csoportjánál feltűnik 

az ún. kötőtag, vagyis a penge alsó részének lépcsős, hatszög átmetszetű kialakítása. Ezt az 

úgynevezett vállazással213 alakíthatták ki, amelynek során egy véső és egy vállazóvas 

használatával élesebb átmeneteket és lépcsőket képeznek a vastárgy felületén.214

A lándzsák pengéjét és köpűjét kialakíthatták egy darab vasból, de azok 

készülhettek külön is. Az egy darabból készült lándzsák esetén a kovács a pengét egy 

fogóval tartva a vasat laposra kalapálta, majd a kialakított hengerpalástot egy speciális 

hajlítással, az úgynevezett hengerléssel215 összehajtva hoztak létre a hengeres vagy 

tölcséres köpűt. A köpű összeillesztésének módja általában szabad szemmel is 

megfigyelhető. Egyes esetekbe nyitva hagyták a köpűt, máskor a köpűszárnyakat szorosan 

egymás mellé hajlították, vagy kis kapoccsal/pánttal fogták össze. Előfordul, hogy a köpűt 

egy ráhúzott gyűrűvel zárták le, míg más esetekben a köpűszárnyakat egymásra hajlították 

vagy kalapálták. Egyes esetekben ez utóbbit olyan alapossággal hajtották végre, hogy a 

köpűn semmilyen összeillesztési nyom nem látszik. Más esetekben ugyanakkor a köpűt 

önállóan alakították ki, és azt kovácshegesztéssel illesztették a pengéhez. Erre utalhatnak 

azok az esetek, amikor a penge a köpűről gyakorlatilag levált, de erre következtethetünk a 

lándzsák nyakára fűzött lyukasztással készült gyűrűk meglétéből is.  

Egyes hajítódárdák készítése esetében a nyakon csavarást216 is alkalmaztak, hasonló 

technikai eljárás nyomai a köpűs nyílcsúcsok esetében is megfigyelhetők.  

A felület- és hőkezelési eljárásokat a lándzsacsúcsok esetében is gyakran 

alkalmazták. A lándzsákon sok esetben megtalálható a cementálás, a vízhűtés és a 

megeresztés nyoma. Az elkészült lándzsa pengéjéről a felesleget ferdén tartott vésővel 

                                                 
213 Más néven nyakazás vagy angolul shouldering, németül Absetzen: (PLEINER 2006, 55; SZABÓ 2001, 
3.6.). A vállazáshoz speciális vállazóvasakat használnak. 
214 A süllyesztékes kovácsolás alkalmazása ez esetben azért nem valószínű, mert gyakorlatilag minden ismert 
kötőtag alakja teljesen egyedi, így nem valószínű azok sorozatgyártása. 
215 Angolul rolling up, németül Umbiegen (PLEINER 2006, 55.; SZABÓ 2001, 3.8) 
216 Angolul twisting, németül verdrehen (PLEINER, 2004, 199; idem 2006, 58.; SZABÓ 2001, 3.9.) 
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hasították le,217 majd a kardokhoz hasonlóan az egyenetlenségek ellapítása és az élezés 

következett. 

A lándzsák esetében is többfajta díszítőeljárást alkalmaztak, elsősorban a tausírozás 

meglétére vannak adataink, amit elsősorban a köpű díszítésére használtak. Egyes esetekben 

a köpű összeillesztésére réz forraszanyagot alkalmaztak.218  

A lándzsacsúcsot elkészülte után egy hosszú kihegyesedő végű fa nyélre szerelték 

fel, mely általában kör átmetszetű volt és kemény, de hajlékony faanyagból (mint a bükk 

vagy a tölgy) készült. A fa nyelet a köpűhöz sokszor még szeggel is odaerősítették.  

 

A vastárgyakon minden rajtuk végzett megmunkálási eljárás nyomot hagy, és ezek 

jelentős része még a régészeti leleteken is megfigyelhető. Az egyes fegyverek kovácsolás-

technikáját és minőségét archeometallográfiai vizsgálatokból rekonstruálhatjuk. E célra 

többfajta vizsgálati módszert fejlesztettek ki, amelyeket praktikusan két nagy csoportra 

oszthatunk, a roncsolásmentes és a roncsolással járó vizsgálatokra.  

Roncsolásmentesen az anyag összetételét és szerkezetét egyaránt lehet vizsgálni.219 

A roncsolásmentes anyagösszetétel elemzésekkel (röntgenemisszió, színképelemzés, 

elektronmikroszkóp) kapcsolatban a fő probléma, hogy a vizsgált tárgy felületét egy 

pontban vizsgálja, így az anyag szerkezetéről nem nyerhetünk információkat. Az 

anyagösszetétel vizsgálatoknak két fő csoportja különböztethető meg, a gravimetria, amely 

a tömegmérést használja az összetétel meghatározására és a polarometria, amely a színkép 

elemzését alkalmazza. Vas esetében a foszfor (P) és mangán (Mn)-tartalom 

gravimetrikusan, míg a nikkel (Ni) és réz (Cu) tartalom polarometrikusan mutatható ki.220

Komoly szerkezeti információkat nyújthatnak ugyanakkor a különböző 

besugárzásos (radiológiai) vizsgálatok, mint az ultrahang vagy a röntgen alkalmazása.221 

Röntgenfelvételekkel a damaszkolás,222 a belső repedések, hegesztővarratok egyaránt jól 

kimutathatók.223

                                                 
217 Angolul splitting (PLEINER 2006, 58.) a magyar kovácsterminológiában a leszabás kifejezést is 
használják e folyamatra (SZABÓ 2001, 3.5.) 
218 Ezt az eljárást THEOPHILUS presbiter (1986, 145–146.) a vas rézzel való forrasztását írta le.leírásából is 
ismerjük.  
219 A roncsolásmentes vizsgálatokat részletesen vizsgálja TÓTH – CRUTZEN 1999. egyetemi jegyzetében. 
220 PLEINER 1967, 79. 
221 TÓTH – CRUTZEN 1999, 17–23. Mindkét vizsgálat elméletét és alkalmazásának lehetőségeit és korlátait 
részletesen ismerteti a szerzőpáros munkája. 
222 KOCH 1977, 98., Taf. 182–188. Röntgenvizsgálatokkal mutatták ki a csolnoki kard damaszkolását 
(SOMLÓSI 1988, 207−210.) 
223 Röntgenvizsgálatok a disszertáció megírásához kapcsolódva is születtek, ezen kutatások eredményeiről a 
technológiai fejezetben számolok be. 
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A roncsolással járó vizsgálatok jóval több eredményt hozhatnak. Részletes 

eredményeket nyújthatnak ezek az eljárások az anyag szerkezetére, a kovácsolás 

technológiájára és a vas minőségére vonatkozólag. Az ilyen típusú vizsgálatok 

mintavétellel járnak, ennek során a vastárgyból kifűrészelt mintát felcsiszolják, polírozzák, 

majd azt hat-tízszeres nagyításban elemzik. Ebben a fázisban a nem fémes alkotóelemek is 

láthatóvá válnak, míg a fémszerkezet vizsgálatához általában még savazásra is szükség 

van,224 majd a maratott felületet fém-mikroszkóp alatt ötvenszerestől ötszázszoros 

nagyításig terjedő skálán vizsgálható.225 E módszerek segítségével egyértelműen 

megállapítható, hogy hány vasdarabból állították össze a tárgyat, alkalmaztak-e hajtogatást 

vagy valamilyen felületkezelési eljárást. 

A roncsolással járó vizsgálatok között megkülönböztethetőek azok a vizsgálatok, 

amelyek nem járnak mintavétellel. Ezekkel a vizsgálatokkal általában a damaszkolást 

vizsgálták. Korábban elsősorban a kardpengék savazásával mutatták ki ezt a technikai 

eljárást, ma ezt a módszert azonban már nem használják. Egy régi hagyományokon alapuló 

új módszert mutatott be Stefan Mäder, aki a japán kardcsiszolók technikáját alkalmazta 

régészeti fegyverek vizsgálata során. A módszer lényege, hogy a fegyver teljes felületét 

felcsiszolja, ami által a penge eredeti mintázata láthatóvá válik. Az eljárás hátránya 

ugyanakkor, hogy nem minden esetben dönthető el a fegyver vasmagjának vastagsága és 

minősége. Teljesen átrozsdásodott vastárgyaknál e módszer a fémfelület hiánya miatt 

használhatatlan.226

 

c. Kronológia és chorológia 

 

A régészetben a két legfontosabb faktor az idő és a tér, e két tényező meghatározása így a 

régészeti kutatások középpontjában állt. Az időt vagyis a leletek kormeghatározását a 

kronológia, míg a teret vagyis a leletek elterjedését a chorológia vizsgálja. E két faktorral 

az egyes leletek már könnyedén elhelyezhetők „koordináta rendszerünkben”, és 

alkalmasak lehetnek további következtetések levonására. A továbbiakban ezért azokkal a 

datálási módszerekkel foglalkozom, amik az avar kori fegyverek keltezésében segítséget 

nyújthatnak.  
                                                 
224 Radomír Pleiner erre a nitált, vagyis salétromsav etilalkoholos oldatát javasolta (PLEINER 1967, 78.) 
225 Az eljárás részletes leírására lásd (ibidem, 78–79.). A mintavételnél rendkívül lényeges, hogy a vastárgy 
funkcióját befolyásoló részt vizsgálják. 
226 Stefan MÄDER (2000, 17–27.; idem 2002, 277–285.; idem 2004, 23–31.) számos tanulmányban kifejtette 
módszerét.  
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A relatív kronológiai módszerek közül a legalapvetőbb az úgynevezett tipológiai 

módszer, vagy más néven tipokronológia. Ezen eljárás premisszája, hogy az egyes típusok 

között lineáris fejlődés mutatható ki. Elvileg ez az általános evolúciós modellből kiindulva 

általában egyszerűbb formáktól a bonyolultabbakig vezet, de előfordul ennek az 

ellenkezője, vagyis a leegyszerűsödés is. A tipológiai módszer (főleg annak kezdeti 

szakasza) erősen kötődött a darwinizmushoz, és tulajdonképpen az evolucionizmus 

régészeti alkalmazása volt.227 Ennek megfelelően a tipológiai módszert, tehát az egyes 

típusok közötti fejlődési sorok felvázolását elsősorban a kronológia kidolgozásához 

használta fel a kutatás. Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy az unilineáris fejlődés 

elvének számos adat ellentmond, és hogy az egyes típusok fejlődéséből csak abban az 

esetben lehet időrendet alkotni, ha azt más független forrás (leletkombináció vagy 

stratigráfia) is igazolja.228

A munkámban ezért az egyes típusok közötti fejlődési vonalak felvázolását csak 

azokban az esetekben tekintettem követendőnek, amikor további kronológiai érvek is 

támogatták az így kialakított sorrendiséget. 

A leletkombinációk vizsgálata a tipokronológiánál magasabb szintet képvisel. A 

leletkombinációk vizsgálata, vagyis a szeriáció módszere nem új keletű a régészetben, 

mégis szélesebb körű alkalmazást csak a számítógépek bevezetésével és modern 

kombinációstatisztikai programok elterjedésével nyert. A módszer alapja a leletek 

kombinációjának kényszerrendezése, melynek során az egyes kombinációk (esetünkben a 

síregyüttesek) sorrendbe kerülnek. A vizsgálat kiinduló és végpontját a kutató határozza 

meg, így az szubjektív szempontokat sem nélkülöz. Fontos, hogy a szeriáció eredménye 

csak akkor lehet hiteles, ha az osztályozás (klasszifikáció) során egyértelműen elkülönített 

és leírt típusok kombinációját vesszük figyelembe nagy számú és többfajta tárgyat 

tartalmazó leletegyütteseknél, így a statisztikai hibahatár viszonylag alacsony marad. A 

módszer alkalmazásának kiváló példája a pleidelsheimi temető monográfiájában látható. Itt 

Ursula Koch a dél-német területről származó válogatott sírok leletanyagát vetette össze a 

szeriáció módszerével.229  

                                                 
227 A tipológia módszerének kidolgozója és egyik első alkalmazója Oscar Montelius (1843–1921) 
Skandinávia bronzkorának kronológiáját kívánta módszerével kidolgozni. A módszer részletes leírására és 
kritikájára lásd (EGGERT 2005, 181–191.) 
228 A fejlődés unilinearitásával szemben a mai söröskupakok és a csatos üvegek változása az egyik gyakran 
citált példa (ibidem, 191–193.) 
229 KOCH 2001. 
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A dolgozatom kronológiai kereteit a kora avar kor kezdete, vagyis az avarok 

beköltözése a Kárpát-medencébe (567/568)230 és az avar kor vége (9. század első fele)231 

jelentik. Nem foglalkozom a karoling kor fegyvereivel, melyek már jórészt a 9. század 

második felére keltezhetők, és nem tekinthetők az avar kori hagyományok szerves 

folytatásának.232  

Az avar kor kronológiája alapvetően történeti alapokon nyugszik.233 Az általam 

vázolt korszakhatárok kényszerűen ezekhez a történeti eseményekhez igazodnak, 

amelyeket nem nem tudtam minden esetben figyelmen kívül hagyni e történeti kronológiát, 

annak ellenére, hogy módszertani szempontból ez indokolt lenne. A dolgozatomban 

ugyanakkor igyekszem az anyag belső felosztásánál a kizárólag régészeti alapokon nyugvó 

kronológiai felosztást követni.  

Az avar kor a nagyszámú, mellékletekkel gazdagon ellátott sírleletek miatt jól 

periodizálhatónak tekinthető. A Kárpát-medencéből ismert 7−8. századi leletanyag olyan 

markánsan elkülöníthető régészeti kultúra, mely egyaránt kötődik a szomszédos területek 

felé mind nyugati (meroving és korai karoling kultúra), mind keleti (kelet-európai 

steppevidék) és déli (Mediterráneum, Bizánc, Itália) irányban. A külső 

kapcsolatrendszerből adódóan felmerül az igény arra, hogy az avar kor kronológiáját ne 

csak önmagában vizsgáljuk, hanem összefüggéseiben is áttekintsük, s így a más 

területeken kidolgozott kronológiai rendszerekhez igazítsuk. 

Dolgozatom kronológiai vázát az avar kor hármas felosztása (kora, közép és késő 

avar kor) jelenti. Az egyes tárgyak besorolása során erre a rendszerre hivatkozom. Az avar 

időrend alapja részben az egyes tárgyak, elsősorban az övgarnitúrák és az ékszerek 

tipológiai vizsgálatán, a leletkombinációk elemzésén, másrészt nagy sírszámú temetők 

horizontálstratigráfiai vizsgálataiból levont következtetéseken nyugszik.234  

                                                 
230 Az avar honfoglalásra vonatkozó írott forrásokról lásd: (SZÁDECZKY-KARDOSS 1992, 32–35.) Az 
eseménytörténethez lásd: (POHL 2002, 52−57.) 
231 Ennek időpontja vitatott, az alsó időhatára a 8. század vége és 9. század eleje, a frank-avar háborúk kora 
(791–799), illetve Krum bolgár kán támadása (803–804). A kutatók egy része közvetlenül e történeti 
események után az övgarnitúrákat előállító műhelyek megszűnésével számolt (DAIM 1987, 155.; 
FRIESINGER 1972a, 156-158.; idem 1972b, 43–45.; idem 1971-74, idem 1975-77. és idem 1984.; 
SZAMEIT 1987, 166.), mások hasonló alapokból kiindulva a kettős keltezés módszerével kísérleteztek 
(SZALONTAI 1991, 463−481.; idem 1995, 127−143.; idem 1996, 145–162.), a Zala völgyében a 840-es 
évekig jelentős avar maradványnépességgel számol SZŐKE Béla Miklós (1991, 9–17.; 1992a; idem 1992b, 
841–968.; idem 1994a; idem 2004, idem 2007., idem 2008b, 52), míg KRALOVÁNSZKY Alán (1957, 
175−186.) egészen a 10. századig felkeltezi az avar temetők használatának felső határát.  
232 A Karoling időszak fegyverei új korszakot jelentettek a Kárpát-medencében. Erőteljes nyugati hatásokkal 
jellemezhető ez a korszak. Munkámban csak azokban az esetekben foglalkozom ilyen típusú emlékekkel, ha 
az avar kori emlékekkel kapcsolatban állnak, mint pl. a vízkeleti kard esetén. 
233 Legutóbb BÓNA 1988. 
234 Az erre vonatkozó főbb példákra lásd a 13. lábjegyzetet.  
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Az avar kor kronológiájának kutatása már a pozitivista – historikus kezdetektől 

fogva központi kérdésnek számított. A korai munkák az avar kort még két fő csoportra 

osztották. A lemezes és az öntött csoport helyes sorrendisége végül az 1930-as évekre 

tisztázódott.235 A lemezes csoporton belül először László Gyula,236 majd Csallány Dezső 

különített el két csoportot, ezzel megalkotva a későbbi úgynevezett közép avar kor alapjait. 

Az utóbbi kutató a későbbi lemezes csoportot 680 és 720 közé helyezte, és az onogur 

bevándorlással hozta kapcsolatba.237 Ezzel megszületett az avar kronológia hármas 

felosztása, melyet Kovrig Ilona foglalt koherens rendszerbe az alattyáni temető elemzése 

során megteremtve ezzel az avar kor máig érvényes periodizációját.  

Kovrig Ilona az egyes kronológiai egységeket bizonyos kiválasztott tárgytípusok és 

temetkezési rítuselemek alapján választotta szét, ezzel írta le az avar kor három nagy 

periódusát jellemző különbségeket.238 Az általa megállapított csoportok abszolút 

datálásához részben az éremleletes sírokat, másrészt a Kárpát-medencén kívüli 

párhuzamokat használta fel.239 A magyar kutatásban elsőként vonta le a meroving 

kronológia tanulságait.240 Ő figyelt fel a kora és közép avar korszak közötti kontinuitás 

meglétére is. A késő avar kor kezdetét a 680-as évekre helyezte.241  

                                                 
235 Az avar kori emlékeket Hampel József két fő csoportra választotta szét. Ő ugyanakkor Lipp Vilmos 
nyomán az öntött bronz griffes-indás övgarnitúrákat elkülönítve az azokkal előforduló római érmekkel 
keltezte. (HAMPEL 1905, I. 17–22.) Először Alföldi András bizonyította egyértelműen, hogy ez a csoport is 
az avarokkal hozható összefüggésbe. (ALFÖLDI 1934, 287−307.) A préselt és az öntött veretek kronológiai 
sorát Fettich Nándor állapította meg, aki szerint az öntött veretek a 7. század utolsó harmadában váltották fel 
a lemezeseket. (MAROSI – FETTICH 1936, 81., 97−98, FETTICH 1943, 53−56.) Csallány Dezső volt az 
első, aki stratigráfiai megfigyelésekkel erősítette meg a fent említett kronológiai sorrendet. (CSALLÁNY 
1939, 133−134.) 
236 László Gyula az 1940-es évek elején kezdett el foglalkozni a lemezes csoport két kronológiai 
horizontjának elkülönítésével (LÁSZLÓ 1940, 145–158., idem 1941.) 
237 CSALLÁNY Dezső (1946-48, 356−357.; idem 1952, 245−252.) a lemezes övveretek későbbi periódusába 
sorolta a négyszögletes, vésett vagy szalagfonatos díszű és üvegberakásos vereteket. Későbbi műveiben a kör 
alakú laposinda-díszes öntött szíjvégeket már a 10. századra helyezte (idem 1956b, 39−48.; idem 1957, 
129−130.). 
238 Az alattyáni temető egyes kronológiai csoportjainak definíciójához lásd: (KOVRIG 1963, 226−227.) 
239 Kovrig Ilona az alma-alakú hosszúfülű kengyeleket és a nádlevél alakú kopjákat belső-ázsiai analógiák 
alapján a kora avar kor elejére datálta (ibidem, 230−231.). Az 1. csoport végének megállapításához a 
kunszentmártoni sírt, és a párhuzamaként szolgáló akalani leletet használta fel. Ez utóbbiban található 
Herakleios érmek alapján az 1. csoport végét a 7. század közepére helyezte. (ibidem, 228.) A 2. csoport 
abszolút kronológiájával kapcsolatban a kutatónő említést tett az onogur-bevándorlás-elmélethez kapcsolódó 
670-es dátumról (NAGY 1895; CSALLÁNY 1946-48, 356−357.; LÁSZLÓ 1995, 289−290.), ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra is, hogy a bulgárok bevándorlása esetén a Bulgáriában is hasonló leletanyagot 
kellene találni. 
240 MITSCHA-MÄRHEIM 1949, 125−131. 
241 A 3. csoport kezdetét CSALLÁNY Dezsővel (1952, 245−250.) és Herbert MITSCHA-MÄRHEIM-mel 
(1957a, 134.) ellentétben nem a 720-as évekre helyezte. A korábbi datálás mellett a legfőbb érve a közép és 
késő avar kor közötti kontinuitás volt, a késő avar kor kezdetét viszont egy újabb bevándorlással kapcsolta 
össze. 
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A közép avar kor kronológiai problémáin túlmenően a késő avar kor hátterével 

kapcsolatban is különböző elképzelések voltak. A két legfontosabb irányzat az öntött 

bronzművesség bizánci eredetelmélete242 és a keleti bevándorlás-elmélet.243 A későbbi 

kutatás inkább egy helyben maradó, kontinuus népcsoport divatváltásával számolt.244  

A magyarországi avar kutatásban e tekintetben is meghatározó volt Bóna István 

munkássága. Ő először az iváncsai sír kapcsán foglalkozott a közép avar kor kronológiai 

problémáival, és e korszak kezdetét a 670-es évekre helyezte. Érvei között külön hangsúlyt 

kaptak a bizánci érmek hiánya miatt a sírba helyezett éremutánzatok.245  

Garam Éva több tárgytípus és temető feldolgozása kapcsán a lényeges 

paradigmaváltáshoz nyújtott alapvető és meghatározó érveket az avar kor kronológiájával 

kapcsolatban. A közép avar kor kérdéseivel több tanulmányában246 és a kiskörei temető 

monográfiájában is foglalkozott.247 A Tiszafüred–majorosi temető közlésével és 

elemzésével pontosította a Kovrig Ilona által felállított rendszert, miközben új 

szempontokat nyújtott a késő avar kor időkereteinek meghatározásához.248 Az avar kor 

kronológiai kutatásainak fontos állomása volt a gazdag mellékletű éremleletes sírok 

összegyűjtése, és a pénzmelléklettel keltezhető tárgytípusok vizsgálata. Eredményei fontos 

kronológiai támpontokat nyújtottak a kutatás számára.249

Módszertani szempontból is fontosak voltak Falko Daim kronológiai hozzászólásai, 

aki először a sommerein-i temetőről szóló monográfiában tért ki az időrend létrehozásának 

                                                 
242 Jan Eisner ugyancsak a Hampel-féle 3. és 2. csoport egymást követő voltát bizonyította (EISNER 1947, 
45−54.) az avar kornak a második, öntött bronzművességgel jellemezhető periódusát bizánci eredetűnek 
tartotta (idem 1952, 404−405.). E témában több művészettörténeti jellegű tanulmány is született, amelyek a 
késő avar kori öntött bronzművesség későantik előképeit vizsgálták (DEKAN 1972, 317−452.; SZŐKE 1974, 
60−141.) 
243 László Gyula az öntött bronzművesség megjelenését egy 7. század végi Káma-vidékről kiiduló 
bevándorlással magyarázta. Elmélete szerint a „griffes” népcsoport belső-ázsiai, míg az „indás” Urál-vidéki 
eredetű lehetne. (LÁSZLÓ 1955, 179., 284.) 
244A közép és késő avar kor közötti kontinuitásra már TOMKA Péter (1975.; idem 1989.) felhívta a figyelmet 
a temetkezési szokások változatlanságával kapcsolatban. A folyamatosságot hangsúlyozták az újabb nagy 
temetőmonográfiák (DAIM 1987.; GARAM 1995), amelyek a késő avar kronológia alapjait teremtették meg.  
245 BÓNA István (1970, 243−263.) a közép avar kori bevándorlással kapcsolatban egy sor jelenségre hívta fel 
a figyelmet: a településterületnek, a sírok tájolásának és a lovas sírok típusának megváltozása, a korábbi 
temetők felhagyása és újabbak létesítése, a központ áthelyeződése, kincsleletek elrejtése, újfajta övviselet 
elterjedésére, új fegyvertípusok megjelenésére. A változásokat IV. Konstantinos (668−685) idejére tette 
(idem 1971a, 245 [29]−247 [31]). 
246 GARAM 1976, 129–147; idem 1978, 206–216.  
247  idem 1979, 85–86. 
248 idem 1995, 390–423. Az általa alkalmazott horizontálstratigráfiai elemzés a tiszafüredi temetőben az avar 
kori kronológia egyik fontos kiindulópontja lett. Garam Éva a temetőt öt kronológiai fázisra osztotta, az 
általa felvázolt időhatárok jól összecsengenek Falko DAIM leobersdorfi eredményeivel (1987) és Peter 
STADLER (1985.), valamint Jozef ZÁBOJNÍK (1991.) az övgarnitúrák szeriációján alapuló kronológiájával. 
249 GARAM Éva (1992, 135–250.) tanulmánya az avar kori éremleletes és gazdag mellékletű sírok 
összegyűjtése miatt nagy jelentőségű, ugyanakkor Max MARTIN (2008, 163.) a meroving kutatás részéről a 
kronológiai horizontok és az éremtükör (Münzspiegel) alkalmazásának módszerét hiányolta. 
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metodikájára. A szerző itt a horizontálstratigráfia és a kombinációstatisztika módszerét 

ötvözte, és a kronológia kidolgozásának négy szakaszát különítette el: 1. típusok 

létrehozása (osztályozás), 2. szeriáció, 3. térképezés, 4. a demográfia figyelembe vételével 

a temető fázisainak elkülönítése.250 A közép avar kor kezdetét a 7. század közepére 

helyezte.251 Falko Daim a kronológia-modell végleges kidolgozására a leobersdorf-i temető 

elemzése kapcsán kerített sort. Itt a történelmi események közül már csak az avar 

honfoglalásnak (568) tulajdonított relevanciát.252 Véleménye szerint a közép avar kori 

sírok nagy száma miatt az nem tekinthető rövid, átmeneti periódusnak, hanem mintegy 60 

évet foglalhatott magába.253  

Időközben a kutatásban a statisztikai módszerek, közülük is elsősorban a szeriáció 

előretörése volt a jellemző. Az irányvonal fő képviselőjének a természettudományi 

előképzettséggel rendelkező Peter Stadler tekinthető, aki a disszertációjában az avar 

övgarnitúrák szeriációját alkotta meg. A véleménye szerint ez által szűk, átlag 30 éves 

periódusokra osztható ez által az avar kor.254 A szeriáció módszerét Jozef Zábojník is 

alkalmazta, aki a szlovákiai avar temetőkből származó övgarnitúrákon végzett el hasonló 

vizsgálatokat. Az eredményei szerint a közép avar koron belül két, míg a késő avar koron 

belül négy szakaszt különíthető el,255 és ezek a szakaszok jól párhuzamosíthatók a Falko 

Daim és Garam Éva által kidolgozott fázisokkal. A későbbiekben ezeket a szeriáció 

segítségével kapott eredményeket kötötte össze az egyes felvidéki avar kori temetők 

horizontálstratigráfia elemzésével.256  

A fent felsorolt átfogó kronológiai összefoglalások mellett fontos kronológiai 

támpontokat nyújtanak az egyes tárgytípusok (elsősorban az övgarnitúrák) feldolgozásai, 

                                                 
250 Falko DAIM (idem – LIPPERT 1984, 61−62., 81.) kronológiai elemzése során a közép avar kor két 
szakaszát tudta elkülöníteni. 
251 Az egyes szakaszok abszolút kronológiáját az éremdatálás, a sírban talált idegen eredetű tárgyak 
(tausírozott övek, saxok) időrendje és a történelmi események nyújtotta kronológiai fogódzók alapján 
határozta meg (ibidem, 91.). 
252 Falko DAIM (1987, 155.) kimutatta, hogy a temető bajor−alemann kapcsolatú tárgyai ellentmondanak a 
közép és késő avar kor átmenetének kései datálásának. (ibidem, 158.) 
253 Két lehetőséget is felvázolt, az első változatban a közép avar kor 670 körül kezdődik, a másodikban 650-
ben (ibidem, 159.). Véleménye szerint a második változat a valószínűbb. 
254 Peter STADLER (1985.) munkáját a későbbiekben is folytatta, a szeriáció továbbra is módszerének 
központi eleme maradt, amit gyakran C14-es adatokkal és az éremdatálással kombinált (idem 2005, 113–
120.). 
255 Jozef ZÁBOJNÍK (1991, 219–321.) tanulmányában a kronológia felső időhatárát a frank-avar háborúk 
képezték, ezért a 790-es éveknél későbbi időszakra nem keltez leleteket. 
256 idem 1995, 205–336. Valójában ez a módszer nem helyettesíti az egyes temetők horizontálstratigráfiai 
elemzését, hiszen Jozef Zábojník eredményei csak a férfisírok vizsgálatán alapultak. 
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ezzel kapcsolatban elsősorban Garam Éva,257 Kiss Gábor258 és Szőke Béla Miklós259 

tanulmányai emelhetők ki. 

Az avar kor kronológiája a nemzetközi koraközépkor kutatásnak is sarkallatos 

pontja lett, így mind több szakember használta fel a Kárpát-medence kutatásának 

eredményeit a vizsgálataihoz. A meroving kor kutatói közül Frauke Stein és Max Martin 

volt a legaktívabb az avar időszak kronológiáját érintő vizsgálatban. Stein a németországi 

8. századi leletanyag meghatározásával260 kapcsolatban elsősorban a késő avar kor és a 

késő meroving/korai karoling kor kronológiai összefüggéseire koncentrált.261 Max Martin 

pedig a környei temetővel kapcsolatban fejtette ki megjegyzéseit,262 aki a kölkedi A temető 

tausírozott övgarnitúráival kapcsolatban is kiegészítette a magyar kutatás eredményeit.263 

Max Martin kronológiájának alapját a férfiövek vizsgálata képezte. Véleménye szerint a 

meroving kor és az avar kor kronológiája jól párhuzamosítható egymással, jelentősebb 

csúszások nincsenek közöttük. Megállapításai szerint a közép avar kor már a 630-as 

évektől elkezdődik, vagyis a Bócsa-kör leleteit is ehhez a periódushoz számította.264  

A szovjet kutatás részéről Anatolij Konstantinovič Ambroz munkássága emelhető 

ki. Az orosz kutató fő célja egy egységes Kelet-Európa egészére kiterjedő átfogó rendszer 

kidolgozása volt a különböző helyi kronológiai skálák egyesítésével. Ehhez a munkához 

kiindulópontként a Krím és a Kárpát-medence időrendi rendszerét használta.265 

                                                 
257 A kora avar kori bizánci övgarnitúrák elemezései: (GARAM 1999/2000, 379–391., idem 2001, 113–150.) 
258 A késő avar kori állatfejes övforgókról (KISS 1998, 461–495.), a gombos végű szíjvégekről (idem 2000, 
411–418. 
259 Az indavirágos díszítésről és a poncolt háttér alkalmazásáról: (SZŐKE 2001, 103–140.) és a késő avar 
kori női ékszerek kronológiájáról: (idem 1992b, 842–968.) 
260 STEIN 1967, 74–84; 104–111. 
261 idem 1968, 233–242. E tanulmányában a Kovrig Ilona által kidolgozott időrend és a nyugati kronológia 
párhuzamosítására törekedett. 
262 Ez irányú észrevételeit először a környei temető monográfiájának 1973-as recenziójában tett közzé 
(MARTIN 1973, 110–112.), majd egy a Linz–zizlaui és a környei temető férfisírjainak összehasonlítására tett 
kísérletet (idem 1989, 65–90.). 
263 idem 1996, 346–361. 
264 idem 2008, 143–173. A 2004-ben rendezett közép avar konferencia egyik nagy tanulsága az, hogy minden 
kutató mást ért közép avar kor alatt, és máshol látja a kronológiai változásokat. Max Martin valójában nem a 
Kovrig Ilona vagy Bóna István által meghatározott közép avar kort helyezte korábbi időszakra, hanem a 
magyar kutatók által kora avar korinak tekintett leletanyag egy részét határozta meg közép avar korinak. 
265 Nem tekinthető véletlennek, hogy a Kárpát-medencét is érintő említett munkája e két régió kronológiai 
összefüggéseinek vizsgálata volt. (AMBROZ 1968, 10–83.) Egy másik dolgozatában ő is hozzájárult az ún. 
Környe-vitához, Erdélyi datálását mindenképpen túl korainak tartva, érveket sorakoztatott fel azzal 
kapcsolatban, hogy a környei temető semmiképpen nem létesülhetett 568 előtt. (idem 1973, 289−294.) A 
környe monográfia recenziójával párhuzamosan jelentette meg sokat vitatott tanulmányát a kelet-európai 
koraközépkori kronológiáról (idem 1971, 106−134.). 
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Elképzelését később sok bírálat érte,266 mégis ez volt az első áttekintő modell Kelet-Európa 

koraközépkori időrendjéhez.  

Az orosz kutatásban Igor Gavrituhin jórészt Ambroz módszereit követve továbbra 

is a Kárpát-medencét tartja a kelet-európai kronológia egyik sarokkövének. Először a 

Martinovka-körhöz tartozó kincslelet, a gaponovoi kincs feldolgozása kapcsán tekintette át 

a kérdés vonatkozásait,267 később fontos megfigyeléseket tett a Kárpát-medence közép 

avar korának időrendjével kapcsolatban,268 és a korai kazár leletanyaggal való 

párhuzamosítás lehetőségeivel is foglalkozott.269 Újdonságként hatott Igor Gavrituhin 

munkájában, hogy a Bócsa – Pereščepino kört már a közép avar korhoz számította, és 

annak kezdetét a 620-30-as évekre helyezte. A véleménye szerint az Igar – Ozora – 

Dunapentele horizont a közép avar kornak csupán második szakasza.270  

A fentebb szemleként kiemelt kutatói vélemények arrra utalnak, hogy az avar kor 

kronológiai kérdései még távolról sem tekinthetők lezártnak, a jövőben újabb leletek és 

elemzések révén a jelenlegi elképzelések módosulhatnak. 

Az alábbiakban az egyes fegyverek kronológiai helyzetének meghatározásakor a 

kísérőleleteket és a leletek temetőn belüli helyzetét is figyelembe veszem. Számos esetben 

sajnos ezek az adatok sem vezettek kielégítő eredményhez, mivel több tárgytípus nem, 

vagy csak kevéssé volt alkalmas a datálásra. Bizonyos temetők esetében nem áll 

rendelkezésre horizontálstratigráfiai vizsgálat, előfordul, hogy egyes lelőhelyek a kis 

sírszám miatt ilyen jellegű elemzésekre alkalmatlanok. A továbbiakban az avar kor hármas 

felosztásához alkalmazkodom, a kora és a közép avar kor határát 650 körüli időpontra 

helyezem, a közép és késő avar kor határának pedig a 700/710 körüli időszakot tekintem. 

A véleményem szerint a kora és a közép avar kor folyamán két-két szakasz különíthető el 

biztonsággal a férfisírokon belül, míg a késő avar korban Garam Éva271 és Falko Daim272 

nyomán három elkülöníthető periódust különböztetek meg. Ennél finomabb kronológiai 

                                                 
266 A bírálat fő oka abból adódott, hogy viszonylag hosszú ideig használt krími családi sírkamrák esetében 
érmék keltezésére hagyatkozott, s ezért kronológiai horizontjai az általában elfogadottnál későbbi időpontra 
csúsztak. Az 1971-es modelljét nem hagyta változatlanul, később azt folyamatosan finomította (idem 1981; 
idem 1988; idem 1995.). 
267 GAVRITUHIN – OBLOMSKIJ 1996, 69–76. 
268 Vizsgálatának alapjai a tiszafüredi és a Kölked–Feketekapu A temető elemzései  voltak (GAVRITUHIN 
2001, 45–162). 
269 idem 2005, 378–426. 
270 idem 2001, 154–155. Későbbi munkájában a Bócsa−kört a Pereščepino-i lelettel, az Ozora – Igar kört 
pedig a Voznesenka−horizonttal párhuzamosította, míg a Galiat-i és Romanovskaja stanica-i leleteket már a 
8. század első felére helyezte (idem 2005, 406–411.; idem 2008, 82–85.). 
271 GARAM 1995, 390–423. 
272 DAIM 1987, 155. 
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(főleg abszolút értelemben) felosztást Heiko Steuer módszertani megjegyzései nyomán 

nem tartok indokoltnak.273

 

 A chorológia az egyes tárgyak és jelenségek térbeli, földrajzi elterjedését vizsgálja. 

A különböző tárgytípusok szóródását vizsgáló elterjedési térképek segítségével való 

bemutatása korán népszerűvé vált a német régészeti kutatásban, ahol azok elsősorban a 

kultúrkör (Kulturkreis) elmélethez kapcsolódtak, és hosszú ideig az ezáltal körvonalazott 

régészeti kultúrák, illetve etnikumok elkülönítésére használták. Mára nyilvánvaló, hogy az 

egyes leletek vagy akár azok kombinációinak térképezése nem elegendő az egykori etnikus 

egységek határainak elválasztásához. Egyre inkább az egyes tárgytípusok eredetének 

vizsgálata, a közös műhelyek vagy műhelykörzetek kimutatása és a regionális jelenségek 

feltárása került előtérbe.  

Az elterjedési térképek használata és értelmezése ugyanakkor több nehézséggel is 

terhelt. Egy-egy tárgytípus előkerülése minden esetben függ a deponálási274 szokások 

jellegétől, így azok eltérő volta jelentősen befolyásolhatja az eredményeket is. Azonos 

deponálási szokások esetén is problémát jelenthet az egyes területek eltérő kutatási vagy 

publikáltsági állapota, hiszen ezek a tényezők jelentősen torzíthatják az eredményeket. 

Ezektől a nehézségektől eltekintve az elterjedési térképek alkalmasak lehetnek 

műhelykörzetek, kereskedelmi útvonalak, távolsági kapcsolatok, etnikus egységek, hatalmi 

központok és eltérő temetkezési szokások kimutatására is. 

 

d. Fegyverzet és társadalom 

 

A koraközépkori fegyverzet elemei elsősorban sírleletekből ismertek, így azok vizsgálata 

elválaszthatatlan a temetőelemzésektől. A hadi felszerelés, valamint a fegyverek és a 

társadalom viszonyának a kutatásában két nagy irányzat különíthető el: az egyik az 

angolszász és a másik a német iskola. Annak ellenére, hogy az irányvonalak között sok 

esetben bizonyos párhuzamosságok ismerhetőek fel, gyakorlatilag a legutóbbi időkig alig 

mutatható ki közvetlen kapcsolat közöttük.275 A magyar régészeti kutatást leginkább a 

kontinentális (német) iskola befolyásolta, de az elméleti modellek csak megkésve vagy 

                                                 
273 Heiko STEUER (1998, 141.) megkülönböztette a leletek készítési, megszerzési és sírba kerülési idejét és 
felhívta a figyelmet az ezzel kapcsolatos csúszásokra. 
274 Deponálás alatt a leletek szándékolt földbe helyezését értem. Ez a fogalom egyaránt utalhat a sírba 
helyezésre, kincs vagy depó elrejtésére és áldozati leletre is. 
275 A két irányzat kibékítésére tett kísérletet HÄRKE 1989, 185−194. 
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egyáltalán nem jelentek meg, amelynek okai között politikai és nyelvi tényezők egyaránt 

szerepet játszottak. 

A temetők társadalmi elemzésére és a fegyverkombinációk vizsgálatára alapvetően 

három lehetőség kínálkozott, ezek egyben a kutatás három fő korszakát is szimbolizálják: 

1. kvalitatív; 2. kvantitatív 3. többdimenziós vizsgálatok.276  Mindhárom irányzat 

képviselői jelen vannak a magyarországi avar régészeti kutatásban is. Ezek az irányzatok 

azonban általános nemzetközi elképzelésekkel párhuzamosan jelentek meg e szűkebb 

szakterületen, így érdemesnek tűnik az irányvonalak nemzetközi képviselőinek 

bemutatása. 

A kvalitatív irányzat kiindulópontja szerint a sír fegyvermellékletei az egyén 

fegyverzetét és jogi − társadalmi helyzetét egyaránt közvetlenül tükrözik. Ezt a szemléletet 

képviselte Heiko Steuer, aki az 1968-as és az 1971-es tanulmányában egyenlőségjelet tett a 

sírokban megtalált fegyverkombinációk és az elhunyt fegyverzete között.277 A freiburgi 

professzornál óvatosabban fogalmazott, de alapvetően hasonló szemlélettel közelített a 

kérdéshez Rainer Christlein is. Ő a sírokban talált tárgyak alapján három minőségi 

csoportot (Qualitätsgruppen) különített el (A-tól C-ig), és azokat az elhunyt vagyoni 

helyzetére vonatkoztatta. A véleménye szerint ezek a vagyoni csoportok megfeleltethetők a 

korszak jogi rétegeinek (szabad, félszabad, szolga) is.278 Hasonló vélemény a brit 

kutatásban is felbukkant, Chadwick Hawkes tanulmányában az egyes fegyvertípusokat 

társadalmi rétegekkel kötötte össze,279 míg Leslie Alcock a „Besitzabstufung”-hoz 

rendkívül hasonló rendszert hozott létre Rainer Christleintől teljesen függetlenül, amelyben 

az egyes minőségi szintek adott társadalmi rétegeknek feleltethetők meg.280  

A kvantitatív iskola alapfeltevése az volt, hogy a komplex társadalmak szervezetét 

a temetkezési rítus közvetlenül visszatükrözi. Az elképzeléshez kapcsolódó elemzéseket 

két lépésben végeztek el a kutatók. Először egy temetőn belül, majd ezen vizsgálatok 

részeiből, vagy átlagadataiból kiindulva regionális vagy interregionális áttekintések 

születtek. Az angolszász kutatásban ez az irányzat elsősorban Chris J. Arnold 

fegyverkombináció és fegyverszám vizsgálataiban,281 és John F. Shephard a halomsíros 

rítust vizsgáló tanulmányában található meg kikristályosodott formában.282 A magyar 

                                                 
276 idem 1992, 23. 
277 STEUER 1968.; idem 1970.  
278 CHRISTLEIN 1973, 147–180.  
279 HAWKES 1973, 186–201. 
280 ALCOCK 1981, 168–183. 
281 ARNOLD 1980, 81–142.; idem 1988. 
282 SHEPHARD 1979, 47–79..  
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kutatásban leginkább Szentpéteri József az avar kori fegyveres rétegről írt tanulmányában 

a fegyverszámok és a statisztikák alkalmazásában figyelhetők meg hasonló törekvések.283

A multidimenzionális elemzések során a kvalitatív és kvantitatív módszerek 

összevonására törekszenek a kutatók. E vizsgálatok során nem csak a mellékletek 

minőségét, hanem azok számát, az adott síregyüttes közösségen belüli szerepét is 

vizsgálták.284 Ennek egyik példája Heinrich Härke az angolszász fegyveres sírokról szóló 

monográfiája.285  

A vizsgálatok alapja tehát annak eldöntése, hogy a sírokban talált 

fegyverkombinációk tükrözik, vagy tükrözhetik-e az elhunyt valós fegyverzetét és 

társadalmi vagy jogi helyzetét, vagy nem. Ennek a kérdésnek a tisztázására számos 

próbálkozás születetett. Egy részük optimistán állt a kérdéshez, e szerint a sírba tett 

fegyverek kombinációi közvetlenül tükrözik az elhunyt fegyverzetét, sőt társadalmi 

pozícióját is.286 Mások szerint a fegyverkombinációk sokkal inkább egy-egy megadott 

harcmodort képviselnek, és így elsősorban funkcionális adatok nyerhetők belőlük.287 A 

modern kutatás alapján a fegyverzet, a társadalmi hierarchia és a harcmodor mellett 

számos más tényező is befolyásolhatta a fegyverek sírba tételét. Ilyen tényezőnek 

tekinthetők a temetkezési szokások, a halott életkora, az adott közösségben betöltött 

szerepe és a társadalom ideológiája.288 Howard Williams az angolszász hamvasztásos 

sírokról írt tanulmánya a sírba tett tárgyak és a halott, valamint a közösség kapcsolatát 

vizsgálta, melynek során a fegyverek kommemoratív funkcióját emelte ki.289  

                                                 
283 Szentpéteri József ugyan több tekintetben a László Gyula által megkezdett hagyományokat folytatta a 
társadalmi vizsgálataiban, a statisztikai módszerekhez való vonzódása és gyűjtőmunkája nyomán azonban 
mégis hasonló szempontok váltak döntővé, mint a fentebb említett kutatók esetében. Vö.: (SZENTPÉTERI 
1985; idem 1993; idem 1994) 
284 Leírására: (STEUER 1982.) 
285 HÄRKE 1992. 
286 Ennek jó példái Heiko Steuer korai tanulmányai (STEUER 1968, 18–87.; idem 1970, 352−353.), 
melyekben elsősorban régészeti leletek alapján rekonstruálta a koraközépkori európai fegyverzet történetét.  
287 Frank SIEGMUND (2000, 177–194.) a fegyverkombinációk alapján funkcionális együtteseket különített 
el statisztikai módszerekkel, míg Robert REIß (2007) a közelharc és távolharc viszonyát vizsgálta 
fegyverkombinációk alapján. 
288 Ezeket a legsokoldalúbban és legrészletesebben a módszereiben kontinentális (német) és angolszász 
megközelítést ötvöző Heinrich HÄRKE (1992; idem 1997, 119−127.) ismertette és alkalmazta az angolszász 
fegyveres sírok példáján. 
289 Howard Williams tanulmánya szerint a koraközépkori angolszász temetőkben a hamvasztásos sírokba 
azért nem raktak fegyvereket, mert azok a halotti máglyán eredeti tulajdonságaikat elveszítve 
használhatatlanokká váltak, így azokat feltehetőleg szétosztották a gyászolók között. (WILLIAMS 2005, 
264–265.) 
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Fontos ugyanakkor hangsúlyozni azt a tényt, hogy mindezek az adatok 

temetkezésekből származnak.290 A sírba helyezés pedig mindig szándékolt deponálási 

módnak tekinthető. Heinrich Härke joggal vetette fel, hogy a temetkezés nem tekinthető 

funkcionális adatnak (mint például egy telepjelenség), hanem csak intencionális, vagyis 

szándékolt forrásnak. E szerint a sírban azért vannak tárgyak, és azért olyan a 

berendezésük, mert a temetést végző személyek vagy közösség így akarta azt, szándékot, 

intenciót fejez ki.291  

A sírba helyezett fegyverek minősége, összetétele és mennyisége tehát közvetlenül 

a temetkezési szokások függvénye. A fegyverekkel való bánásmód sokféle lehetett, azokat 

nem csak épen helyezhették a sírba, hanem deformálhatták,292 összetörhették esetleg más 

módon is használhatatlanná tehették.293 A teljes fegyverzet sírba helyezése több 

szempontból sem lehetséges Bizonyos fegyverek méretüknél fogva alkalmatlanok a sírba 

helyezésre,294 más esetekben a tárgyak értéke akadályozhatta meg deponálásukat.295 A 

fegyver elsősorban szimbólumként – és nem harci eszközként – kerülhetett a sírba, amit 

alátámasztanak az olyan fegyverek, amelyeket amulettként helyezhettek a halott mellé, s ez 

által nem is tekinthetők fegyvermellékletnek.296

A fegyverek tehát hatalmat, társadalmi helyzetet jelölhettek leginkább, mutathatták 

az eltemetett gazdasági erejét (hiszen a fegyver többnyire drága termék volt), de jelölhették 

a jogi státuszt is.297

                                                 
290 Az avar régészeti hagyaték esetében a fegyverleletek túlnyomó többsége sírokból származik. csak egy 
telepről (Kölked-Feketekapu) előkerült lándzsáról van tudomásom (HAJNAL 2003, 190–191., 8. kép 6.) 
Rendelkezünk néhány áldozati lelettel is, melyek azonban egy (Csengele) (CSALLÁNY 1939, 129-131.) 
kivételével szórványként kerültek elő, értelmezésük pedig bizonytalan. (Az úgynevezett halotti áldozatokhoz 
lásd idem 1953, 133−141; KOVRIG 1955a, 30−44; TOMKA 1986, 35−57; NÉMETHI – KLÍMA 1992; 
LISKA 1995, 91−98.) 
291 Az intencionális és a funkcionális adatok elkülönítésére lásd HÄRKE 1993, 141–146. tanulmányait. 
292 Elsősorban a hamvasztásos sírokban fordul elő. 
293 Például a fegyverek másodlagos hevítéssel elveszítik a keménységüket. 
294 Példaként említhetők a korabeli bizánci forrásokból adatolt kőhajítógépek (helepolis) (lásd KARDARAS 
2005), hasonlóan konkrét, bár jóval későbbi párhuzamként szolgálhat Mustafa Kemal Atatürk sírja 
(Anıtkabir) Ankarában, ahova a koporsóját vontató ágyút és két két autóját is elhelyezték. 
295 Így rendkívül ritka a teljes páncélzatok és sisakok sírba helyezése. Teljes mellpáncél az avar korból csak 
Kunszentmártonból (CSALLÁNY 1982), Tiszavasváriból (idem 1960a) és Hajdúdorogról (idem 1960b.) 
került elő, a sisaklelet társadalmi értelmezésére példa lehet az abroncsos sisak (Spangenhelm), melyet 
elméletileg valamennyi bizánci katona viselt a VI. század folyamán, de melyek csak a legritkább esetben 
kerülnek barbár előkelők sírjaiba, ugyanis ott már kifejezetten státuszjelzőnek számított. (STEUER 1987, 
191–197.) 
296 Az avar kori páncélok ilyen jellegű felhasználására már Csallány Dezső felhívta a figyelmet. Ezekben az 
esetekben nem a teljes páncélzatot helyezték sírba, hanem annak csak egy részét, általában néhány 
páncéllemezt. Ez a szokás viszonylag gyakori a női és a gyermeksírokban is. (CSALLÁNY 1972, 9−12.) 
Bizonyos esetekben a  nyílcsúcsok is rendelkezhetnek hasonló szereppel. 
297 A meroving kori Nyugat-Európában általában a teljes jogállású szabad férfiak mellékleteként értelmezték 
a sírba helyezett fegyvereket. (STEUER 1968.) 
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A fegyver éppúgy lehet státuszszimbólum, mint presztízstárgy. Fegyverek gyakran 

szerepelnek a koronázási jelvények között is, mint például a prágai Szent István kard, a 

bécsi szablya, Szent István lándzsája vagy a német-római birodalmi szent lándzsa. A 

lándzsa uralmi jelvényként való használata már a kora középkortól adatolt a 

langobardoknál, amint az Paulus Diaconus leírásából is ismert e tárgyat a királyok 

beiktatásakor használták.298  

A fegyverek társadalmi értelmezése tehát nagyon tág lehetőségek között mozog, 

határait pedig minden esetben az adott emlék kontextusa határozza meg.  

 

 

e. Az anyaggyűjtés módszere 

 

Az anyaggyűjtés során tudományos közgyűjteményekben őrzött szakmai fórumokon 

közölt, illetve publikálatlan fegyvereket vettem fel.299 Sajnos nem volt alkalmam 

személyesen megvizsgálni az összes szóban forgó fegyvert, így egyes esetekben csak a 

korábbi forrásközlések adataira tudtam hagyatkozni.300  

Az anyaggyűjtésemben jelentős segítséget jelentettek azok a tanulmányok, melyek 

fegyverekkel kapcsolatos gyűjtéseket tartalmaztak. Kiemelkedő ezek közül Kovrig Ilona 

1955-ben megjelentetett munkája, ami a kora avar kori lándzsák első összefoglalása 

volt.301 Kiss Attila 1962-ben készült szakdolgozata,302 Simon László kora avar kardokról 

írt disszertációja303 és Kalmár János kéziratos feljegyzései, amelyek több, azóta elveszett 

                                                 
298 A langobardok uralkodói lándzsájáról lásd (GASPARRI 2000, 98−101.) A birodalmi szent lándzsa 
ugyanakkor már elsősorban keresztény jelképisége (a Krisztus szívét átdöfő lándzsa) miatt lett uralkodói 
szimbólum (SCHRAMM 1955, 492−537.; KIRCHWEGER 2006, 23–36.). 
299 A disszertáció írása folyamán a fegyvereket eredetiben tanulmányozhattam a budapesti Magyar Nemzeti 
Múzeumban és a Budapesti Történeti Múzeumban, a szegedi Móra Ferenc Múzeumban, a szentesi Koszta 
József Múzeumban, a győri Xántus János Múzeumban, a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeumban, a 
székesfehérvári Szent István Király Múzeumban, a debreceni Déri Múzeumban, a zalaegerszegi Göcseji 
Múzeumban, a kassai Vychodoslovenské Múzeumban és a szlovák Régészeti Intézet (AÚ SAV) kassai 
kirendeltségénél, valamint a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeumban (Slovenské Národné Múzeum), a 
komáromi Duna-menti Múzeumban (Podunajské Múzeum).  
300 Egyes közgyűjtemények (mint például a keszthelyi és kecskeméti) II. világháború előtti leletanyaga 
teljesen megsemmisült, míg voltak olyan gyűjtemények, ahová sajnos nem sikerült eljutnom, illetve egyes 
múzeumokban bizonyos tárgyakat (elsősorban kiállítottakat) nem volt lehetőségem kézbe venni.  
301 KOVRIG 1955a, 30−44. és idem 1955b, 163−192. A két tanulmány hasznos segítséget nyújtott az 1955 
előtt ismert avar lándzsaleletek összegyűjtésében, mivel több, azóta elpusztult vagy elveszett lándzsa adatai is 
szerepelnek ezekben a munkákban. 
302 KISS Attila (1962.) avar fegyveres sírokról írt publikálatlan szakdolgozata megírása idejéig a teljességre 
törekedve gyűjtötte az egyes avar kori fegyvertípusokat, így rendkívül hasznos segítséget jelentett. 
303 Simon László 1986-ban megvédett bölcsészdoktori értekezésének publikácójában (SIMON 1991.) 184 
kora avar kori kardot gyűjtött össze. Annak ellenére, hogy egyes kardok datálása bizonytalan, a munka fontos 
előrelépés volt az avar kardok mind teljesebb értékeléséhez. 
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vagy megsemmisült fegyverről őriznek adatokat,304 Kovács László a közép és késő avar 

kori szablyákról és egyenes egyélű kardokról készített jegyzetei és rajzai,305 Szentpéteri 

József doktori disszertációja306 és az ADAM adatai. Ahol csak mód volt rá, ezeket az 

adatokat ellenőriztem és kiegészítettem.  

Az avar korból jelenleg 1189 vágófegyvert és lándzsát tartalmazó sírról van 

tudomásom. Az avar kori közelharci fegyverek száma az utóbbi években részben a 

publikációs, részben a feltárási tevékenység intenzívvé válásának következtében jelentősen 

megnövekedett.307 Szentpéteri József még 131 kora avar kori és 182 közép és késő avar 

kori vágófegyverről és 103 kora avar kori és 97 késő avar kori lándzsáról tudott.308 A 

munkám során 273 kora, 128 közép- és 188 késő avar kori vágófegyvert, valamint 308 

kora, 39 közép és 176 késő avar kori lándzsát sikerült összegyűjtenem.309 A fegyverek 

számának növekedése elsősorban a levonható következtetések reprezentativitását növeli. 
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304 Ez úton szeretnék köszönetet mondani Dr. Kovács Lászlónak és Langó Péternek, hogy ezt a 
felbecsülhetetlen értékű forrásanyagot a rendelkezésemre bocsátották. A jegyzetek jelentőségét különösen az 
növeli, hogy számos, a II. világháborúban elpusztult tárgyról is pontos leírásokat és méretadatokat tartalmaz.  
305 Ezt a rendkívül értékes anyagot Dr. Kovács László szívességének köszönhetően ismerem. Ő a honfoglalás 
kori fegyverek gyűjtésével párhuzamosan foglalkozott az avar szablyákkal is, amelynek során több múzeum 
teljes anyagát lerajzolta.  
306 SZENTPÉTERI József (1993 és idem 1994) elsősorban társadalomtörténeti rekonstrukciók készítése 
céljából gyűjtötte össze az avar kori fegyveres sírokat. A disszertációja alapján készített két tanulmánya az 
avar kori fegyveres sírok eddigi legteljesebb gyűjtésének számított. Az újabb kutatások alapján számos 
helyen kiegészíthetőek a kutató által közölt adatok. 
307 Az utóbbi években örvendetes módon megnövekedett temetőközlések, köszönhetően a Garam Éva és 
Vida Tivadar által szerkesztett Monumenta Avarorum Archeologica című sorozatnak.  
308 SZENTPÉTERI József (1993, 216.) nem tett különbséget a közép- és késő avar kori leletek között 
követve ezzel BÓNA István (1988, 437−463.) a spoletoi konferencián összefoglalt kronológiai érveit vette 
alapul.  Bóna István ebben a munkájában a közép avar kort megszüntetve csak két nagy korszakot különített 
el az avar koron belül. 
309 Ez a kardok esetében átlag 91 %-os, a lándzsák esetében pedig 160 %-os növekedésnek felel meg az 1993 
előtti állapotokhoz képest. A felsorolt fegyvereknek természetesen nem mindegyike alkalmas mindenféle 
vizsgálatra, egyes darabokat csak a statisztikai számítások esetén vettem figyelembe, míg más emlékek az 
osztályozás alapját képezték. 
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Anyaggyűjtésem azonban sajnos így sem teljes. Ennek oka, hogy több múzeumban 

nem volt módom kutatni, egyes esetekben a leletanyag leltározatlansága vagy 

restaurálatlansága akadályozta meg a vizsgálatokat, míg több esetben a szakirodalomból 

ismert tárgyak ma már nincsenek meg a gyűjteményekben.  

A koraközépkori fegyverek vizsgálata több nehézséggel is terhelt és ez jelentősen 

befolyásolhatja az anyaggyűjtés eredményeit is. A vasfegyverek erőteljesen 

kiszolgáltatottak a korrózió okozta károknak, állapotuk nagyban függ az előkerülési helyük 

aktuális talajviszonyaitól, a restaurálás időpontjától és módszerétől, valamint a raktározási 

körülményektől is.310 Sok esetben sajnos gyakori az egyes fegyverek restaurálást követő 

utánkorróziója, a pikkelyes vagy lemezes rozsdásodás, ami miatt a tárgyakról leválik az 

eredeti felszín.311 Számos általam kézbe vett tárgy esetében archív fényképeket vagy 

rajzokat is felhasználtam, mert a vizsgálatok idejére a tárgyak állapota jelentősen 

megváltozott.312

További problémákat jelenthetnek az eltérő restaurálási és dokumentálási 

módszerek is. A kardok nagy részénél a restaurálás folyamán a pengén hagyták a fa tokot, 

mely egyrészt hasznos, mivel a kard egy fontos tartozékával kapcsolatban fontos 

információkat nyerhetünk, másrészt viszont elrejti a penge tulajdonságait, annak formáját, 

méreteit és átmetszetét.313  

A kutatásoknak új irányt szabhatnak az egyre szélesebb körben elterjedt 

természettudományos vizsgálatok. A korábbi időszakban kevesebb lehetőség adódott 

metallográfiai elemzésekre,314 és a kardmarkolat, kardhüvely vagy lándzsanyél 

faanyagának vizsgálatára. Ez utóbbiak is rendkívül fontos információkat hordoznak, egyes 

esetekben az adott tárgyak funkciójának a meghatározásában is segítenek.  

                                                 
310 A régészeti leletek állagát érő hatások a feltárás pillanatában változnak meg radikálisan, és ettől a 
pillanattól kezdve nehéz mindig az ideális környezetet biztosítani számukra. A vastárgyak ráadásul oxidációs 
típusuk miatt a leginstabilabb tárgyak közé tartoznak. Sajnos a raktározási körülmények sok esetben messze 
vannak az ideálistól, ami a leletek rohamos állapotromlásához vezethet. (KOREK 1988, 167–168.; SÉD 
1979, 18.) 
311 Folyamatos állagromlás sok esetben elkerülhetetlen, mivel a megóváshoz szükséges anyagi háttérrel 
számos intézmény nem rendelkezik. 
312 Leggyakoribbak a méretbeli változások, a vastárgyak a hosszas raktározás következtében „összemennek” 
az oxidáció és a töredezések következtében.  
313 Ugyanakkor ez a restaurálási módszer rendkívül fontos adatokat nyújthat a pengét borító fa tok 
átmetszetéről. 
314 E szempontból kiemelhetőek Jerzy PIASKOWSKI (1974, 113−130.) metallográfiai vizsgálatai a környei 
temető vasfegyverein, L’ubomír MIHÓK (et al. 1991, 67−101.; idem 1995, 145−188.) vizsgálatai a zsélyi és 
a zsebesi fegyvereken és Radomír PLEINER (1967, 77−188.) vizsgálatai. Ausztriában Erik Szameit az 
Ausztria területéről származó fegyvereket vizsgáló programja keretében elsősorban Norbert HOFER 
foglalkozott fegyverek (saxok és szablyák) metallográfiai elemzésével. A disszertációm készítése során a 
Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködésben kora avar kori lándzsacsúcsok vizsgálatára nyílt 
lehetőség. 
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Az anyaggyűjtésemet egy Access-adatbázisba rendeztem, ahol az adott fegyver 

(kard vagy lándzsa) leírása és főbb méretadatai mellett a sír temetkezési rítusára vonatkozó 

főbb adatok, és a datálást segítő kísérőleletek is megtalálhatóak.315 A függelékként csatolt 

katalógus e gyűjtés alapján készült. 

A minden kutató által elfogadott és használt egységes nevezéktan hiánya miatt, 

számos tárgy elnevezése nem egyértelmű.316  

A munkám az egyes tárgyak formai osztályozása (klasszifikációja) és a tipológiai 

sorok felállítása alapján tér ki ezen tárgyak szélesebb összefüggésrendszerére. A 

dolgozatomban a klasszifikáció és a tipológia fogalmát igyekeztem mindvégig elkülönítve 

kezelni, összhangban a módszereket leíró elméleti szakirodalommal.317 A fegyverek 

osztályozása során a lehető legtöbb formai attribútomot és méretadatot vettem figyelembe. 

Az osztályozások során külön hangsúlyt helyeztem a funkcionális adatok használatára, így 

a penge formáját és méreteit elsődlegesként, míg a díszítéseket másodlagos kritériumként 

vettem figyelembe. Az egyszerűség és a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért az egyes 

formai jegyeket külön-külön vizsgáltam, majd ezek eredményeit áttekintve kombinációs 

típusokat alkottam.318

Az így kialakított csoportokat egymással összehasonlítva igyekeztem tipológiai 

sorokat és jellemző fejlődési sajátosságokat kimutatni, amik egyrészt a kronológia 

pontosításához, másrészt az egyes típusok eredetének meghatározásában segítenek. 

Az egyes típusok földrajzi elterjedését térképeken ábrázoltam, ezek segítségével 

regionális típusok meglétét, a kapcsolatok irányát és egy-egy adott típus elterjedtségét 

kívántam érzékeltetni. A lelettípusok térképezése nyomán nemcsak egy jelenség megléte, 

hanem hiánya is informatív lehet. Az elterjedés interpretálása során nem szabad 

ugyanakkor az olyan torzító tényezőktől sem megfeledkezni, mint például a kutatás eltérő 

intenzitása vagy az eltérő deponálási szokások a különböző területeken.319

                                                 
315 Az adatbázis táblázatos formátumban viszonylag könnyen kezelhető és szűrhető adatokat tartalmaz, 
hátránya viszont, hogy mérete miatt nem nyomtatható, ezért konvertáltam át az adatokat szöveges formába. 
316 A terminológiai problémákat részletesen lásd a I/2.a fejezetben tárgyaltam. 
317 Az osztályozás és tipológia módszertanának újabb irodalma: KLEJN 1982; EGGERT 2005; ADAMS 
2007. 
318 A kombinációs típusok használatára példa Afred GEIBIG (1991.) kétélű kardokról írt monográfiája.  
319 A leletek térképezéséhez az interneten ingyenesen hozzáférhető (open source) GPS visualizer nevű 
programot használtam: (http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=jpg)  
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II. Szúrófegyverek 
 

 

Az avarok 567–568-ban a türkök elől menekülve jutottak a Kárpát-medencébe.320 Anyagi 

kultúrájuk a Kárpát-medencében átalakult a belső-ázsiai hagyományok és  a bizánci és 

meroving hatások keveredésének következtében.321 Ez a folyamat tükröződik az avarok 

egyik legfontosabb fegyvere: a lándzsa esetében is. A lándzsa (ótörök: süngü) a türköknél 

jelentős szerepet játszott a fegyverzetben.322 Az avarok esetében is fontos fegyver lehetett a 

lándzsa, erre utal, hogy jelenleg 599 lándzsaleletről van tudomásunk az avar időszakból, 

ami messze meghaladja a türk korszakból (6−10. század) ismert belső-ázsiai323 és a 

honfoglaló magyar temetkezésekben talált324 lándzsák számát. 

 Az 599 katalógustétel (609 lándzsa) közül 130 esetben (21,3 %) nem lehetett 

besorolást adni az adott tárgynak, míg 479 esetben (78,6 %) a lándzsa besorolható volt 

valamely formacsoportba. Az osztályozást gátló tényezők közül ki kell emelni a tárgyak 

rossz állapotát, egyes esetekben ugyanis kizárólag a köpű töredékei maradtak fenn.325 Több 

lándzsacsúcs elveszett, így már nem vizsgálható.326 Előfordulnak bizonytalan adatok,327 

jóval gyakrabban azonban nagy mennyiségű lándzsával rendelkező temetőkből csak a 

                                                 
320 POHL 2002, 27–31.  
321 DAIM 2003, 463–480. 
322 Az orhoni feliratokon a „harc, csata” jelentésű szó (süngüš) a „lándzsa” jelentésű szóval etimológiailag 
összefügg (DTS 517.; ERDAL 1991, 566–567.). Mindkét szó egy ótörök *süng- „szúrni, döfni” jelentésű 
igetőből származik. 
323 Jurij HUDJAKOV (1986, 156–157.) adatai szerint Belső-Ázsiában a 6. és 10. század közötti időszakból 
mindössze 8 lándzsacsúcs ismert. Gleb V. Kubarev 2005-ben megjelent monográfiájában ezt négy új 
példánnyal (Ulandryk I. 20. kurgán, Barburgazy I. 20. kurgán, Balyk-Sook I. 11. és 23. kurgánok) egészítette 
ki, így összesen 14 türk kori szúrófegyver áll rendelkezésre (KUBAREV 2005, 98.). 
324 A honfoglalás és államalapítás korára Kovács László adatai szerint mindössze 18 lándzsacsúcs datálható 
biztosan (KOVÁCS 1972, 84–94.; idem 1977, 62–65.). A korábban erre az időszakra keltezett 51 lándzsából  
3 őskorinak, 7 avar korinak, 18 karoling szárnyas lándzsának, 8 középkorinak, 6 pedig más tárgynak 
bizonyult (idem 1972, 96–99.) 
325 Öt esetben fordult ez elő (Kat. 233., 322., 484., 485., 487.)  
326 18 lándzsacsúcs tűnt el zömükben a II. világháború alatt.  
327 Egy esetben (Kat. 125.)  Szentpéteri József listája (SZENTPÉTERI 1993.) szerint előfordult lándzsa, 
valójában azonban nem. 
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sírszámok állnak rendelkezésünkre.328 Más esetekben a lándzsa meghatározás bizonytalan 

volt, többször ugyanis köpűs nyílcsúcsokat is így neveztek.329

A lándzsák avar kori példányainak átfogó osztályozása és egységes kronológiai 

besorolása korábban nem történt meg, kisebb sorozatokon történtek ehhez kapcsolódó 

megfigyelések, de ezek eredményei szükségszerűen korlátozottak maradtak.330  

 

1. A lándzsák típusai 

 

L.I.   Nádlevél alakú lándzsacsúcsok  
(Kat. 27., 39., 154., 162., 168., 185., 323., 334., 336., 428., 481., 493., 568., 579.) (XV. – 
XVI. tábla) 
 

E lándzsacsúcsok általános jellemzője, hogy pengéjük keskeny, az élek íveltek, és 

legtöbbször tompaszögű hegyben találkoznak össze. A penge és a köpű között nyak 

figyelhető meg, e részlet hiánya esetében elnevezése nem nádlevél alakú, hanem 

elkeskenyedő, kúpos lándzsacsúcsról beszélünk. Esetenként a penge és a nyak között egy 

éles válltörés figyelhető meg. Ez a formacsoport az avar kor kezdetétől annak végéig a 

legelterjedtebb pengeforma maradt. 

 

L.I.A.   Kötőtaggal ellátott nádlevél alakú lándzsacsúcsok  
(XX–XXVII. tábla) (IV., XXI. és LVII. térkép) 
 

A korai avar szúrófegyverek közül ez a legjobban kutatott típus. Az elnevezést már 

Hampel József is használta, aki a keskeny nádlevél alakú lándzsákat kopjának (Spiess) 

nevezte. Ő figyelt fel az esztergomi példány köpűjének facettálására is. A rácsmintás 

(Hampel elnevezése szerint „sraffozott”) gyűrűkre és a kötőtag meglétére vonatkozó 

megjegyzései alapján párhuzamot vont ezen darab és a szentendrei lándzsa között.331  

                                                 
328 A Mezőfalva–vasútállomási temetőből (Kat. 311–321) 11 lándzsacsúcs, a Rácalmás–rózsamajoriból (Kat. 
373–385.) 13 lándzsacsúcsnak az előkerülési körülményeit és a kísérőleletek egy részét SZENTPÉTERI 
József (1993.) leírta táblázatában. A publikálatlan Szekszárd–Tószegi dűlői temetőből (Kat. 441–474.) 
származó 33 lándzsacsúcsról a statisztikákhoz szükséges leletkörülményekről és a főbb kísérőleletekről 
vannak ismereteim. A szíves tájékoztatást Ódor Jánosnak.ez úton is köszönöm. Ez tehát összesen 57 lándzsát 
érint. 
329 Feltehetőleg ez történhetett a mosonszentpéteri „dárdavégekkel” kapcsolatban is. (kat. 329–332.) 
330 KOVRIG Ilona (1955a, idem 1955b) még 41 lándzsát használt fel; KISS Attila (1962) a szakdolgozatában 
59 kora avar kori lándzsát említett, SZENTPÉTERI József (1993) 200 avar kori lándzsáról tudott. Sajnos az 
általam osztályozásra felhasznált 479 lándzsa a fegyvertípus legutóbbi gyűjtéséhez képest 239 %-os 
növekedésnek felel meg 
331 Kiemelte azonban azt is, hogy a szentendrei fegyver nem „sraffozott”, hanem bordádíszes gyűrűkkel 
szegélyezett (HAMPEL 1905. I. 179–182.). 
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A típusba sorolható példányokat először Csallány Dezső gyűjtötte össze. Ő az ún. 

„máglyalelet”−elméletéhez kapcsolódóan a kutrigurok régészeti hagyatékaként határozta 

meg az ide sorolt darabokat. 332 Csallány véleményét cáfolva Kovrig Ilona ezeket a 

lándzsacsúcsokat az avarok legkorábbi, „honfoglaló” időszakára helyezte, és belső-ázsiai 

eredetűnek tartotta a hosszúfülű ívelt talpú kengyelekkel és a rojtmintás lóhere alakú 

lószerszámveretekkel együtt.333 Kovrig Ilona érvelését később Bóna István is osztotta, aki 

szerint e lándzsacsúcsok azért maradtak fent jó állapotban, mert azok az áldozati máglyán 

másodlagosan megégtek.334

Az e típusba sorolt fegyverek kutatására a németországi meroving-kor régészetében 

is felfigyeltek. Ursula Koch a Regensburg környékén előkerült hasonló fegyvereket avar 

eredetűnek tartotta. E lándzsacsúcsokat négy regionális típusra osztotta a penge árkolása és 

a köpű facettálása alapján: 1. az Untermassing-típus elsősorban Dél-Bajorországra 

jellemző, de kisebb mértékben Württembergben is megtalálható; 2. a Szentendre-típus az 

avar területekre, elsősorban a Duna-mentén volt jellemző, 3. a Nocera Umbra-típus, 

amelyre a pengén található két párhuzamos hosszanti árok és a facettált köpű jellemző, 

Itáliában és Dél-Németországban fordul elő, 4. a Steinheim-típus kizárólag Dél-

Németországra, azon belül elsősorban Baden-Württemberg tartományra jellemző. 

Megállapítása szerint a fegyvertípus az avarok hatására jelent meg a 7. század folyamán a 

germán királyságok területén.335  

Ezt a véleményt Uta von Freeden kutatásai változtatták meg, aki a fent vázolt 

kapcsolatok irányát fordítva látta. Ő jelentős bizánci hatásokkal számolt, és e tárgyak 

feltűnését a kora avar kori fegyverzetben is ez utóbbi hatásnak tulajdonította. 

Összehasonlította az itáliai és dél-németországi darabokat a Magyarországról származó 

                                                 
332 Csallány kiindulópontja a bácsújfalusi lelet volt, ahol az egyes tárgyakon olvadásnyomokat vélt 
megfigyelni, ezért hamvasztásos leletként határozta meg az együttest (CSALLÁNY 1953, 133−137.). A lelet 
valós lelőkörülményeit TOMKA Péter (2008, 230.) tisztázta, aki azt áldozati leletként értékelte.  
333 KOVRIG Ilona (1955a, 30−37., 40−41.) nyolc kötőtaggal és rácsmintás gyűrűkkel díszített lándzsacsúcsot 
gyűjtött össze. A leleteket az áldozati rítus és e vastárgyak jó megtartásából kiindulva datálta a korai 
időszakra.  
334 A rácsmintás gyűrűkkel ellátott kopjákat (Zámoly, Bácsújfalu, Esztergom, Budapest-Megyer) Bóna István 
a másodlagos égés miatt tartotta jó minőségűnek (BÓNA 1971a, 240 (24.), idem 1980, 47−48.). A 
technológiai vizsgálatok a másodlagos égés elméletének egyértelműen ellentmondtak (PIASKOWSKI 1974., 
vö. a IV. fejezet leírásával). 
335 A nyugat-európai fegyverek átlagos hossza 20–30 cm volt, ami megfelelt a kárpát-medencei avar darabok 
méretének. Ursula Koch leletlistákat is összeállított a tárgy elterjedéséről. A Szentendre-típusba nyolc 
példányt sorolt. (KOCH 1968, 255. 20. A lista). Sajnos a listába több hiba is csúszott, például kétszer 
szerepeltette az Esztergom−nagyhegyi emléket, ráadásul a típus névadója a szentendrei kopja nem 
rácsmintás, hanem bordázott gyűrűkkel díszített, így azt az általa felállított rendszer szerint más csoportba 
kellene sorolni (ibidem, 89−91.). 
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lándzsacsúcsokkal, és felhívta a figyelmet a tipológiai336 és mellékletadási337 

különbségekre. Uta von Freeden véleménye szerint az avarok technikai tudása nem lehetett 

elegendő ezeknek a jó minőségű fegyvereknek az előállításához, így azokat valószínűleg a 

bizánciaktól szerezték be. A németországi és itáliai darabok nem tekinthetők tehát az avar 

példányok másolatainak, mert ez esetben nem csak a kötőtaggal ellátott lándzsákat 

másolták volna. A díszített és jó minőségű avar és a nyugati darabok közötti különbségek 

az eltérő műhelykörzetekkel magyarázhatók.338 Legutóbb Mechtild Schulze-Dörlamm 

foglalkozott ezzel a tárgytípussal bizánci eredetűnek tartva ezeket az emlékeket. Szerinte 

ezek Itáliából terjedtek el.339 Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a kötőtaggal ellátott 

nádlevél alakú lándzsacsúcsok száma csekély (21 db) és a kora avar kori 

lándzsacsúcsoknak csak kis töredékét teszik ki. 

A típushoz sorolható lándzsacsúcsok hossza 18 és 25 cm közötti. A penge keskeny, 

az élek párhuzamosan futnak, a csúcsnál ívelten találkoznak össze. A penge a nyaknál éles 

törésű vállal rendelkezik, ez alatt kötőtaggal folytatódik a tárgy. A penge és a köpű hossza 

általában megegyezik, de bizonyos esetekben a penge hosszabb volt, mint a köpű.340 A 

köpű nyitott, azt több esetben kis kapoccsal fogták össze.341  

Az avar kori darabok elterjedése a Duna folyó vonalát követi, és elsősorban a 

Kelet-Dunántúlon jellemzőek. E típus datálását sokáig feltételezett belső-ázsiai eredetük 

határozta meg, ez a korai avarok első nemzedékének hagyatékaként határozta meg.342 

Ugyanakkor amennyiben von Freeden eredetelmélete a helyes,343 akkor ez kronológiai 

érvként nem használható. A típusba tartozó lándzsacsúcsokat alemann területen a VI. 
                                                 
336 Az „avar” lándzsák nyugati párhuzamainál a rácsmintás gyűrűk helyett általában bordasor keretezi a 
facettált köpűt. Ezeknél a daraboknál gyakran megtalálható a kötőtag (Zwischenfutter), a pengét pedig 
általában párhuzamos árokkal díszítették (von FREEDEN 1991, 614–619.). 
337 A legfontosabb különbség a mellékletadás tekintetében az, hogy Dél-Németországban ez a típus sohasem 
került elő lósírból. (ibidem, 615., SCHULZE-DÖRLAMM 2006, 493–494.) Uta von Freeden 68 délnémet és 
6 itáliai döfőlándzsát említ, ez önmagában is tekintélyes szám. Datálásuk a baden-württemberg-i 
schretzheimi meroving kori temetőben a 4. szakasz (Stufe 4: 590/600 – 620/630), Altenerding-en a 6–7. 
század fordulóján tűnnek fel, és a 7. század második harmadáig használták azokat. (von FREEDEN 1991, 
Liste 2. 626-627.) 
338 A bizánciak már korábban ismerték és használták a lovassági kopjákat (κονταριων), annak használatát a 
szászánidákkal vívott háborúk során sajátították el. Maurikios részletesen leírta, hogy milyen erős hatást 
gyakorolt a bizánci lovasságra az avar harcmodor, ugyanakkor a kopja és a kengyel esetében azok avar 
eredetét nem hangsúlyozta ki. A kopja képi ábrázolása megtalálható az Isola Rizza-i ezüsttálon, ahol egy 
lamellás páncélt és abroncsos sisakot (Spangenhelm) viselő bizánci lovas egy gyalogos germán harcost döf le 
(ibidem, 621–623.). 
339 SCHULZE-DÖRLAMM 2006, 488., 494−497. 
340 Esztergom−Nagyhegy (HAMPEL 1900, 113; idem 1905, II. 346; KOVRIG 1955a, 36, X. tábla 6.), 
Budakalász−Dunapart 291. sír. 
341 Kivételt képez e tekintetben a csákberényi temető 396. sírjának fegyvere, ahol köpűje zárt, és a 
köpűszárnyakat egymásra kalapálták. 
342 idem 1955a, 40.; idem 1955b, 190–192. 
343 von FREEDEN 1991, 621–623. 
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század végére és a VII. század első harmadára helyezi a kutatás,344 ez a besorolás 

alkalmazható az avar példányokra is.  

Használati idejének vizsgálatát befolyásolja, hogy az egyik szentendrei sírban (1. 

vagy 2. sír)  II. Iustinus (565–578) tremissise volt,345 amely veret alapján általában e 

lándzsacsúcsokat a 6. század utolsó harmadába keltezték. Jellegzetes kísérőleleteik, így az 

ívelt talpú, hosszúfülű kengyel és a lóhere alakú rojtmintás lószerszámdíszek pontosabb 

datálást a kora avar koron belül nem tesznek lehetővé.346 Annyi mindenesetre biztosan 

megállapítható, hogy azok a közép avar korban és a kora avar kor második felében már 

nem fordulnak elő. 

 

L.I.A/1.b  A penge hosszabb, mint a köpű, a köpű vas kapoccsal összefogott 
(Kat. 76., 179., 475.) (XX–XXI. tábla) 
 

Nagy méretű, finoman kidolgozott, profilált, sokszög átmetszetű kötőtagú esetében az I/A. 

típus minden jellegzetessége megfigyelhető. Az I.A/1.b variáns legjellegzetesebb darabja 

az esztergom−nagyhegyi lándzsa, amely a facettált köpűjével, jól kidolgozott, profilált, 

hatszög átmetszetű kötőtagjával és jó minőségével kiemelkedő munkának tekinthető.347 A 

facettált, sokszög átmetszetű köpű az itáliai példányok jellemző vonása. Az esztergomi 

lelet a rácsmintás gyűrűjével, kötőtagjával és pengekiképzésével (a Nocera-Umbra típusnál 

e két utóbbi formai jegy hiányzik, miközben a pengén hosszanti árkolás látható) nem 

sorolható az Ursula Koch-féle Nocera-Umbra típusba.348 Ez a lándzsa több közös vonást 

mutat a Steinheim-típusba sorolt darabokkal. Hasonlóak a tárgy arányai, a penge formája, a 

kötőtagja és facettált köpűje is.349  A Szentendre–Pannónia dűlői lándzsacsúcs is ebbe a 

variánsba tartozik jól kidolgozott kötőtagjával. A tárgy köpűjének bordázott díszítése 

ugyanakkor eltér az esztergomitól.350  

 

L.I.A/3.b  A köpű és a penge hossza megegyezik, a köpűt kapoccsal fogták össze 
(Kat. 11., 33., 64., 93., 94., 95., 101., 124., 161., 164., 297., 348., 403., 597., 598.) (XXII–
XXIII. tábla) 
 

                                                 
344 A schretzheimi temető 4. fázisa: KOCH 1977, 37. 
345 BÓNA 1982-3, 100, 103;. GARAM 1992, 139., 158.; KISS 1996, 233. 
346 A rojtmintás háromkaréjos lószerszámdíszeket egészen a közép avar korig használták (MÜLLER 1989, 
Abb. 10/1.). 
347 HAMPEL 1900, 113; idem 1905, II. 346; KOVRIG 1955a, 36, X. tábla 6. 
348 KOCH 1968, 90. Liste 20/C. 256.  
349 ibidem, 90.; FREEDEN 1991, 615, Abb. 15. 
350 Kat. 475. 
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Az I/1.a variánsnál kisebb méretű és kevésbé kidolgozott lándzsacsúcsok. Ezeket a 

darabokat sokszög átmetszetű kötőtaggal, a nyaknál és a köpű alján pedig rácsmintás 

gyűrűvel láttak el. Köpűjük minden esetben nyitott volt, amit vas kapoccsal fogtak össze.  

 Összesen 15 példány ismert, valamennyi a kora avar korra datálható. Elterjedésük a 

Duna folyó vonalát követi, a legtöbb példány a Kelet-Dunántúlról származik. Újabban a 

Kárpát-medencei darabokkal teljesen megegyező példányok kerültek elő Északkelet-

Bulgária területéről.351

 

L.I.A/3.d.  A köpűszárnyakat egymásra kalapálták 
(Kat. 75., 160., 599.) (XXIV. tábla) 
 

Egyszerűbb, rosszabb kivitelű példányok tartoznak ebbe a csoportba. Az ide sorolt 

emlékek esetében a kötőtagot már csak a penge alsó részén megjelenő enyhe perem jelzi, a 

rácsmintát pedig csak a köpű aljára vésték.  

 

L.I.B   Egyszerű nádlevél alakú lándzsacsúcsok 

 

L.I.B/1.  Hosszú, nádlevél alakú pengéjű, keskeny és rövid köpűjű lándzsacsúcsok 
(Kat. 3/2., 38., 40., 82., 91., 110., 113., 202., 304., 306., 338., 429., 479., 480., 533., 578.) 
(XXVIII. tábla; V. térkép) 
 

Ez a lándzsatípus hosszú nádlevél alakú pengével és annál rövidebb köpűvel jellemezhető. 

A típus egy szögletes vállal jellemezhető variánsa már a VI. század első felében feltűnt a 

Kárpát-medence germán temetőiben. Megtalálható a langobard352 és a gepida353 sírokban 

egyaránt. A típus, és ezzel együtt a nádlevél alakú pengeforma, tehát biztosan nem az 

avarokkal került a Kárpát-medencébe. Ez a típus időrendileg is elkülönül a más arányokkal 

rendelkező és rövidebb avar nádlevél alakú lándzsacsúcsoktól (L.I.B), ugyanis az még a 6. 

század első felére datálható. Ezt megerősíti az Ursula Koch által kidolgozott pleidelsheimi 

kronológia is, amely szerint ez a lándzsatípus az 5. délnémet fázisba (530–555) 

datálható.354  

                                                 
351 E példányok (2 darab) egy várnai magángyűjteményben találhatók, azokat Bojan Totev baráti segítsége 
révén ismerhettem meg. 
352 Szentendre 49. sír, Máza 2. sír, Mannersdorf 2. sír, Oblekovice és Testona lelőhelyeken Felsorolásukhoz: 
(BÓNA 1978, 157–158.) 
353 (Hódmezővásárhely–Solt–Palé 25. sír, Szentes–Kökényzug 57. sír, Szolnok–Szanda 8. és 9. sír, Moreşti 
(Malomfalva) 85. sír) (ibidem, 157–158.) 
354 Ursula KOCH (2001, 62, 75.) e lándzsacsúcsokat az Y10 típusba sorolta ezeket a 30–40 cm hosszú, 
keskeny pengéjű és zárt köpűjű lándzsacsúcsokat  
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E korai keltezésű darabok bizonyítják, hogy a keskeny, nádlevél alakú pengéjű 

lándzsacsúcsok már az avar kor kezdete előtt feltűntek a Kárpát-medencében, és 

népszerűek voltak Nyugat-Európában és Skandináviában, így azok biztosan nem 

tekinthetők nomád hozadéknak. 

Összesen 15 lándzsacsúcs sorolható e típusba, melyek kronológiai eloszlása nem 

egységes: közülük 10 példány a kora avar korra datálható,355 négy közép avar kori,356 míg 

egy darab késő avar kori.357  

 A kora avar kori példányok nagy része Erdély területéről származik,358 ez 

elképzelhető, hogy a helyben továbbélő gepida csoportokkal magyarázható, mivel a 6. 

század első felében ez a típus a gepidák körében széles körben elterjedt volt. Ugyanakkor 

ez nem magyarázza a típus budakalászi359 és a Szekszárd−Bogyiszlói úti temetőben való 

előfordulását.360 A kora avar kori példányok zöme zárt köpűs, csak a 

Budakalász−dunaparti temető 689. sírjából származó lándzsa képez kivételt, melynél a 

köpűszárnyakat szorosan egymás mellé hajlították.361 A kora avar kori példányok átlagos 

hossza 25 cm. 

 Viszonylag zárt csoportot képeznek a közép avar kori hasonló jellegű lándzsák, 

melyek közös sajátossága, hogy válluk lekerekített, köpűjük zárt, és átlagos hosszuk 28-30 

cm között mozog. A típus egyaránt előfordul a Dévényi-kapunál362 és a Dunántúlon.363 . Ez 

lándzsacsúcsok közép avar datálását igazolja az iváncsai sír a lemezes övgarnitúrájával és a 

nyújtott P-füles szablyájával,364 a lengyeltóti 5. sír lemezes négyzet alakú fonatmintás 

övvereteivel365 és a dévényújfalui 124. lovas sír geometrikus díszű ezüstlemez 

nagyszíjvégével.366

A késő avar korban ritkának tekinthető ez a típus, ekkor már távolról sem mutat 

ennyire egységes képet. A kassamindszenti 98/84. sír lándzsacsúcsának köpűjét a késő 

                                                 
355 Kat. 3., 82., 91., 110., 113., 306., 338., 429. és 480. 
356 Kat. 38., 40., 202., 304. 
357 Kat. 532., 578.  
358 Nagyenyed (Kat. 3/2.); Marosnagylak (Kat. 338.) és Marosvásárhely (480.). 
359 Kat. 91., 110. és 113., valamennyi lósírból. 
360 Kat. 429. 
361 Kat. 91. 
362 Dévényújfalu: kat. 38. és 40. 
363 Iváncsa (202.) és Lengyeltóti (304.) 
364 BÓNA 1970, 243; 251. 8/5 
365 BÁRDOS 1978b, 82., 86., 6. kép 2. 
366 EISNER 1952, 41−42, Obr. 28/4. 
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avar korban jellemző négyszögletes füllel ellátott ráhúzott gyűrűvel erősítették fel.367 A 

tiszafüredi példány köpűje ugyanakkor zárt.368  

Bár a típus arányaiban közel áll a 6. század első felére datált meroving 

lándzsacsúcsokhoz,369 azoktól azonban mind kialakításában,370 mind datálásában eltér, 

kontinuitást csak az erdélyi példányok esetében feltételezhetünk. 

 

L.I.B/2  A penge rövidebb, mint a köpű 
(Kat. 2., 32., 43., 71., 97., 140., 144., 182., 183., 184., 214., 217., 222., 224., 226., 275., 
291., 295., 341., 344., 357., 365., 366., 369., 494., 570.) (XXIX–XXX. tábla, VI. térkép) 

 
A típusba tartozó lándzsacsúcsok pengéje rövid, nádlevél alakú és rombusz átmetszetű. A 

penge hossza 10 cm körül mozog, a köpű hossza jelentősen meghaladja a pengehosszt. A 

típus rendkívül elterjedtnek tekinthető az avar korban, összesen 26 ilyen lándzsacsúcsot 

ismerünk. Szóródásuk az avar kor mindhárom periódusában teljesen egyenletesnek 

tekinthető. A kora avar korból 10 darab371 sorolható e csoportba, a közép avar korból öt 

ilyen lándzsacsúcsot ismerünk,372 míg a késő avar korra hat fegyver datálható.373 A 

Marosgombásról származó darabok374 datálása bizonytalan. 

 Az egyetlen Erdélyből származó darab375 kivételével az összes biztosan kora avar 

korra datálható, e típusba sorolható lándzsacsúcs a Dunántúlról származik.376 A legtöbb 

kora avar kori példány köpűje zárt,377 hosszú és keskeny nyakrésszel kapcsolódik a 

viszonylag keskeny, átlagosan 2 cm széles pengéhez. Jól elkülöníthető variánst képeznek e 

csoporton belül a jó minőségű, kis ötszög alakú füllel ellátott ráhúzott gyűrűvel összefogott 

köpűjű lándzsacsúcsok, melyek kizárólag a kora avar kori Dunántúlon fordulnak elő.378 E 

variáns már a kora és a közép avar kor határára tehető, amit pókaszepetki 332. sír leletei 

                                                 
367 HUSÁR 2005, 30., Tab. 1/4a-4b. A tárgy publikálatlan 
368 Kat. 533., e tárgy datálását a sírban talált téglalap alakú griffes vereteket tartalmazó öntött bronz 
övgarnitúra is megerősíti. (GARAM 1995, 82., 232.) 
369 Y10. típus (KOCH 2001, 62.) 
370 Az avar kori példányokra a keskeny, lekerekített váll a jellemző, míg a meroving példányok válla erősen 
kiszélesedik, és szögben törik. 
371 Kat. 2., 71., 97., 144., 214., 275., 295., 341., 357., 365., 366.. 
372 Kat. 140., 291., 344., 369., 570. 
373 Kat. 32., 43., 217., 222., 224., 226.,  
374 Kat. 182., 183/1., 184. 
375 Nagyenyed (Aiud) (2.)  
376 Budakalász: (kat. 71., 97.(; Cikó: (144.), Kehida-Köztponti Tsz-major: (214.); Kölked−Feketekapu A.: 
(275.); Környe: (295.); Oroszlány: (341.), Pókaszepetk: (357., 365., 366.) 
377 Kat. 2., 97., 214., 275., 295., 341., 357. 
378 Cikó (kat. 144) és Pókaszepetk (366.) 
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igazolnak.379 Az e csoportba tartozó kora avar kori lándzsacsúcsok nagy méretűek, átlagos 

hosszuk 30 cm körül mozog. 

 A közép avar kori példányok a Dunántúlon került elő,380  csak a csataji 148. sír 

lándzsacsúcsa képez kivételt.381 A zárt köpű továbbra is jellemző maradt, kivételt csupán a 

pécsi és a csataji 148. sír példánya képez a ráhúzott gyűrűs kialakítású köpűjével.382 E 

lándzsacsúcsok datálását a sírokban talált kísérőleletek erősítik meg,383 melyek alapján e 

leletek kétségkívül a 7. század második feléből származnak. E lándzsacsúcsok a kora avar 

kori példányokhoz nagyon hasonlóak, ami a két korszak közötti kontinuitást hangsúlyozza. 

 A késő avar kori hosszú köpűs rövid nádlevél alakú lándzsacsúcsok szélesebb, 

lekerekített vállú pengéjükkel, és lapos rombusz átmetszetükkel különülnek el a kora és 

közép avar kori példányoktól. A típus a késő avar korban továbbra is megtalálható a 

Dunántúlon,384 de elterjedési területe egyre inkább északra tolódott, így a legtöbb késő avar 

példány a mai Szlovákia területéről származik.385 Az összes késő avar korra datálható, e 

csoportba tartozó lándzsacsúcs köpűjének kialakítása zárt. Ezek a lándzsacsúcsok a 

kísérőleleteik alapján a 8. század első felére datálhatóak.386

 

L.I.B/3.  A penge és a köpű hossza megegyezik. 
(Kat. 1., 5., 7., 8., 13., 17., 18., 23., 25., 45., 53., 60., 67., 68., 77., 86., 87., 96. 100., 102., 
105., 108., 109., 111., 112., 116., 117., 118., 119., 121., 122., 128., 152., 155., 156., 164., 
176., 175., 188., 206., 216., 221., 232., 264., 273., 279., 286., 293., 301., 307., 351., 355., 

                                                 
379 SÓS – SALAMON 1995, 64-65, 67, 167, PL. XX/1, PL. LXXXI/4. A sírból származó állatalakos öntött 
bronz bizánci tarsolycsat is megerősít, melyet az újabb kutatás a 7. század középső harmadára keltez Az 
öntött bronz szíjbefűzős bizánci tarsolycsatok keltezéséhez lásd UENZE 1966, 164–166.; GARAM 2001, 
113., újabban egyes típusokat, így az állatalakosakat későbbi időszakra datálja Igor Gavrituhin 
(GAVRITUHIN 1995, 201–214.). Hasonló datálást biztosít a sír D-füles egyélű kardja is. (SÓS – 
SALAMON 1995, Pl. XX: 4., a kard datálásához a tárnoki kard ad jó támpontot: GARAM 1991b, 222, 3. 
kép, 5 kép 2.) 
380 Kölked−Feketekapu B. (kat. 291.), Pécs−Kertváros (344.), Pókaszepetk (369.), Vác−Kavicsbánya (570.) 
381 Kat. 140. 
382 Kat. 140., 344. 
383 A csataji 148. sír breitsaxa (HANULIAK – ZÁBOJNÍK 1982, 498.), a kölkedi B temető 541. sírjából 
származó arany éremutánzat, az ezüstlemez varkocsszorító, a korong alakú indadíszes lemez övveretek 
(KISS 2001, 164–167.), a Pécs−kertvárosi 391. sírból származó U-alakú maszkos díszű tausírozott vas 
övveretek (HEINRICH-TAMÁSKA 2005, 148.; 150., Abb. 1.); a pókaszepetki 415. sírban talált enyhén ívelt 
pengéjű vas szablya (SÓS – SALAMON 1995, 64-65.) a Vác−kavicsbányai 103. sírból előkerült 
szalagfonatos díszű kisszíjvég és széles U-alakú kisszíjvégek (TETTAMANTI 2000, 24-25.) egyaránt a 
közép avar korra vagyis a 7. század második datálják ezeket a lándzsacsúcsokat. 
384 Bóly−Sziebert puszta (32.) és Kehida−TSz-major (217.) 
385 Csataj (140.), Dévényújfalu (43.), Komárom−Váradi utca (222, 224) és Komárom−Hajógyár (226.) 
Jellemző, hogy e lelőhelyek a Duna északi partján sorakoznak. 
386 Ezt igazolják a bólyi 20. sírból származó téglalap alakú gyűrűcsüngős lemezveretek és öntött bronz tokos 
végű griff-ábrázolásos nagyszíjvég (PAPP 1962, 174−175., VII–VIII. t.); a Komárom−váradi utcai temető 
11. sírjából származó indavirágos öntött aranyozott bronz szíjvégek és emberarcú csörgők (ČILINSKÁ 1982, 
349−351.) és a Komárom−hajógyári temető 63. sírjából származó aranyozott öntött bronz 
oroszlánábrázolásos falerák és téglalap alakú bronz lemezveretek (TRUGLY 1987, 262–263., Taf. XII−XIII.) 
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372., 386., 392., 393., 426., 427., 430., 436., 437., 438., 440., 493.) 502., 504., 505., 506., 
507., 540., 550., 552., 553., 557., 565., 566., 589., 590.) (VII. térkép) 
 

Ez a típus a legelterjedtebb az avar kor folyamán, annak is elsősorban az első felére volt 

jellemző. Összesen 76 ebbe a típusba sorolható példány ismert, ami messze felülmúlja 

bármely más típus gyakoriságát a korszakban. Túlnyomó többségük (61 darab, 80%) a 

kora avar korra datálható, két példány közép avar kori (2,6%) és 14 darab a késő avar korra 

tehető (19,7 %). A fentiek alapján tehát nincsenek éles határok az avar kor kutatásában 

hagyományosan alkalmazott három periódus között. A típuson belül a köpű kialakítása 

alapján választhatunk szét variánsokat. Ez alapján megkülönböztethetünk:  

a. nyitott köpűs 

b. pánttal összekapcsolt köpűs 

c. egymás mellé hajtott köpűszárnyú 

d. egymásra hajtott köpűszárnyú 

e. zárt köpűs 

f. ráhúzott gyűrűvel összefogott köpűs lándzsacsúcsokat. 

 

L.I.B/3.a  Nyitott köpűs 
(Kat. 5., 25., 118., 164., 175., 351., 438.)  
 

E lándzsacsúcsok köpűje nyitott, a köpűszárnyakat nem hajtották egymás mellé, közöttük 

2-3 mm-es rés látható. Összesen 7 lándzsacsúcs tartozik ebbe a csoportba, valamennyi a 

kora avar korra datálható. Túlnyomó részük a Dunántúlról származik,387 csupán a 

biharkeresztesi lándzsacsúcs képez kivételt.388 Datálásukban a sírokban talált kísérőleletek 

segítenek, melyek mindegyike a kora avar korra utal.389

 

L.I.B/3.b  Kapoccsal összefogott köpűszárnyú  
(Kat. 77., 87., 96., 105., 108., 111., 116., 155., 156.) (XXXI. tábla) 
 

A köpűszárnyakat ez esetben nem hajtották teljesen egymás mellé, hanem átlyukasztva egy 

pánttal vagy vas kapoccsal fogták össze. Ez a köpű-kiképzési mód az L.I.A/3.b típusú 

                                                 
387 Andocs−Újhalastó (5.); Budakalász 1338. sír (118.), Csolnok (164.), Előszállás (175.), Pókaszepetk 16. sír 
(351.), Szekszárd−Bogyiszlói út (438.) 
388 Kat. 25. 
389 Ezt erősíti meg az andocsi 17. sírban talált ezüstlemezből préselt ólombetétes kisszíjvég és a bronz tű 
töredéke (GARAM 1973, 134., 6. ábra), a biharkeresztesi karikás markolatvégű kard, a hurkos fülű ívelt 
talpú kengyelpár és a csont csat (MESTERHÁZY 1987, 222, 6. kép), a budakalászi 1338. sírban talált körte 
alakú gyorskorongolt agyagedény (II.A/d1 típus: VIDA 1999a, 28.), mely a 6. század végére és 7. század első 
felére datálható (ibidem, 107.)  és a pókaszepetki 16. sírban talált ívelt bronz tű és ólomcsövecskék (SÓS – 
SALAMON 1995, 64-65, 67, 137, Fig. 21.) is. 
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lándzsacsúcsokra (tehát a kötőtaggal rendelkezőkre) is jellemző volt. Összesen 9 példány 

sorolható ebbe a variánsba, valamennyi a kora avar korra datálható. A legtöbb ismert 

példány a Budakalász−dunaparti temetőből származik,390 de előfordulnak a 

Csákberény−orondpusztai temetőben is.391 Ez alapján úgy tűnik, hogy ez esetben egy 

kelet-dunántúli műhely jelenlétével számolhatunk. A lándzsacsúcsok datálását az említett 

sírok kísérőleletei biztosítják.392

 

L.I.B/3.c  Egymás mellé hajtott köpűszárnyú  
(Kat. 53., 67., 86., 176., 188., 301., 307., 436., 437., 557.)  
 

Összesen 10 lándzsacsúcs sorolható ebbe a variánsba, melyek közül hét a kora avar 

korra,393 három pedig a késő avar korra394 datálható. A kora avar kori példányok 

mindegyike a Dunántúl területéről származik,395 datálásuk a sírok kísérőleletei alapján 

határozható meg.396 A késő avar kori példányok szóródása jóval nagyobb területet érint, 

egy példány a Dévényi-kapuból,397 egy másik Erdélyből,398 míg a harmadik darab az 

Alföldről399 származik. E példányok részben az említett sírokban talált öntött bronz 

övgarnitúrák,400 és a muzsnaházai négyzet alakú fülű, homorú talpú vaskengyel401

 

L.I.B/3.d  Egymásra hajtott köpűszárnyú.  
(Kat. 121.)  
 

                                                 
390 Kat. 77. (299. sír); 87. (577. sír); 96 (719. sír); 105. (1047. sír), 108. (1155. sír), 111. (1162. sír). 
391 Kat. 155. (155. sír), 156. (169. sír) 
392  A budakalászi 299. sírból származó tausírozott vas övveretek (kat. 77.), az 1047. lósírból származó 
háromkaréjos préselt lószerszámveretek (105.), az 1162. sírban talált Gátér-típusú öntött bronz tarsolycsat 
(111.) (GARAM 2001, 111.) és az 1300. sírból előkerült hosszúfülű ívelt talpú vaskengyel (116.) mind a kora 
avar korra utalnak.  
393 Kat. 67., 86., 176., 188., 301., 436., 437.  
394 Kat. 53., 307., 557. 
395 Budakalász 55. (67.) és 551. (86.) sírok, Előszállás 134. sír (176.); Gyarmat−Királydomb (188.); Környe 
(301.), Szekszárd−Bogyiszlói út 598. és 677. sírok ( 436-437.) 
396 A datálást megerősítik a budakalászi 55. sír páncéllemezei (67.), a Szekszárd−bogyiszlói úti 598. lósír 
ezüstlemezből préselt félgömb és téglalap alakú lószerszámveretei (ROSNER 1999, 76.) és a 677. sír 
világosszürke gyorskorongolt palackja és préselt bronzlemez ólombetétes övveretei (ibidem, 85.)  
397 Dévényújfalu 585. sír (53.) 
398 Muzsnaháza 1. sír (307.) 
399 Tiszafüred 1149. sír (557.) 
400 A dévényújfalui 585. sírban egybeöntött tokos végű laposindadíszes nagyszíjvéget, és öntött pajzs alakú 
indadíszes övvereteket találtak (EISNER 1952, 130, t. 74.), míg a tiszafüredi 1149. sírban öntött bronz tokos 
végű állatküzdelmi jelenetes nagyszíjvéget és hasonló indadíszes kisszíjvégek kerültek elő (GARAM 1995, 
135., Abb. 55., Taf. 154.) 
401 CIUGUDEANU 1974, 457-459. fig. 1. 
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Mindössze egy darab kora avar kori lándzsacsúcs sorolható ebbe a variánsba, mely a 

Budakalász−dunaparti temető 1495. sírból származik, és melyet a sírban talált bronz 

csengő, és a temetőben levő helyzete alapján datálhatunk a kora avar korra.402  

 

L.I.B/3.e  Zárt köpűs 
(Kat. 1., 7., 8., 13., 17., 18., 23., 45., 68., 100., 102., 109., 112., 117., 119., 122., 128., 152., 
206., 221., 232., 264., 273., 279., 286., 293., 355., 372., 393., 426., 427., 430., 440., 502., 
504., 505., 506., 507., 540., 550., 552., 553., 565., 566., 589., 590.) (XXXII. tábla) 
 

A típuson belül ez tekinthető a leggyakoribb variánsnak, összesen 46 példány sorolható 

ide. Ez az elterjedtség érthető a lándzsacsúcs egyszerű kialakítása és feltehetően nagy 

hatékonysága miatt. Az avar kor mindhárom periódusából ismertek ilyen lándzsacsúcsok, 

de a kora avar korban volt a legelterjedtebb, erre az időszakra 34 darab datálható.403 A 

közép avar korra mindössze két lándzsacsúcs datálható,404 míg a késő avar korból 5 ilyen 

lándzsacsúcs ismert.405

 A kora avar kori e variánsba sorolható lándzsacsúcsok legnagyobb része (20 db, 

58,8 %) a Dunántúlon került elő,406 ugyanakkor az egyaránt előfordult Erdélyben407 és az 

Alföldön is.408 A kora avar kori példányok datálását a sírok kísérőleletei elősegítik, ez 

alapján a kora avar kor teljes ideje alatt használatban maradtak azok,409 és szűkebb datálás 

nem alkalmazható rájuk. 

                                                 
402 Kat. 121. 
403 Kat. 1., 7., 8., 13., 17., 18., 68., 100., 102., 109., 112., 117., 119., 122., 128., 152., 206.,  264., 273., 279., 
293., 426., 427., 430., 440., 502., 504., 505., 506., 507., 565., 566., 589., 590.  
404 Kat. 355. és 548. 
405 Kat. 221., 232. 393., 552., 553. 
406 Budakalász 68. sír (68.), 851. sír (100.), 993. sír (102.), 1156. sír (109.), 1177. sír (112.), 1330. sír (117.), 
1380. sír (119.), 1506. sír (122.), Budapest−Csepel (Háros) 28. sír (128.), Csákberény 108. sír (152.), 
Káloz−Nagyhörcsökpuszta 2. sír (206.), Kölked−Feketekapu A 39. sír (273.) 275. sír (273), 394. sír (279.), 
Környe 90. sír (293.), Szekszárd−Bogyiszlói út 126. sír (426.), 246. sír (427.), 354. sír (430.), 
Veszprém−Jutas 121. sír (589.) és 173. sír (590.) 
407 Nagyenyed 1. sír (1.), Mezőbánd 49. sír (13.), 142. sír (17.), 159. sír (18.) 
408 Aradka A. sír (7.) és 1. sír (8.), Tiszafüred−Majoros 207. sír (504.), 210. sír (505.), 212. sír (506.), 231. sír 
(507.), 1003. sír (502.) Tiszavasvári−Koldusdomb 1. sír (565.), 21. sír (566.) 
409 Erre utalnak az aradkai A. sírban előkerült ezüstlemezből préselt rozetták (NAĐ 1959, 63., tab. XIII.), a 
budakalászi temető 1156. sírjából származó ezüstlemez félgömb alakú lószerszámveretek (kat. 109.), az 
1506. sírból származó kétsoros csontfésű, a csákberényi 108. sír bronzlemez szíjvége (kat. 151.), a kölkedi 
A-39. sírban talált vas spatha, kurzsax és csontfésű (KISS 1996, 29, 228, Taf. 26.), az A-275. sír háromszög 
alakú bronz ellenverete és tausírozott vas nagyszíjvége (ibidem, 80., Taf. 60.), az A-394. sír világosszürke 
színű gyorskorongolt agyagedénye (ibidem, 110., Taf. 76.), a környei 90. sír aranyozott bronzlemezből 
préselt övgarnitúrája (SALAMON – ERDÉLYI 1971, 22, Taf. 15.), a Szekszárd−Bogyiszlói úti temető 354. 
sírjának világosszürke színű gyorskorongolt bepecsételt díszű agyagedénye és vas páncéllemezei (ROSNER 
1999, 49., Taf. 25.), a Tiszavasvári−koldusdombi 1. sír vas páncéllemezei, ezüstlemez övgarnitúrája és 
ezüstlemez háromkaréjos lószerszámveretei (CSALLÁNY 1960a, 51−55., XII−XVI. t.). 
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 A két közép avar korra datálható példány a tiszafüredi410 és a pókaszepetki411 

temetőből származik. Mindkét temetkezést a bennük talált övgarnitúrát keltezik a közép 

avar korra.412

 Nem túl gyakori e típus a késő avar korszakban sem, a legtöbb ilyen példányt a mai 

Szlovákia területéről ismerjük, ott is a Duna északi partján sorakoznak ezek a 

lelőhelyek,413 kivételt csupán a tiszafüredi temető képez.414 Datálásukat részben a sírokban 

előkerült övveretek,415 másrészt a lószerszámveretek416 segítik elő, melyek alapján a 

nádlevél alakú lándzsacsúcsok e variánsa a 8. század második feléig használatban maradt. 

 A variánst tehát nem lehet szűkebben datálni, az egyes korszakok ide sorolható 

darabjai között formai különbség nem tehető, ennek fő oka a variáns formai egyszerűsége, 

és funkcionális meghatározottsága. Ez okozza a széles körű elterjedtségét is. 

 

L.I.B/3.f.  Ráhúzott gyűrűvel összefogott köpűjű. 
(Kat. 60., 216, 386., 392., 493.)  
 

Összesen négy lándzsacsúcs sorolható ebbe a kategóriába, ezek közül egy egyértelműen a 

késő avar korba datálható a benne talált övgarnitúra és lószerszámveretek alapján.417 A 

többi esetben ez nem dönthető el egyértelműen, de valószínű a hasonló, 8. századi 

datálásuk. 

 

L.I.C   Széles ívelt oldalú nádlevél alakú lándzsacsúcs 
(Kat. 84., 99., 106., 114., 167.) (XXXIV. tábla, VIII. térkép) 

                                                 
410 Tiszafüred−Majoros 937. sír (kat. 548.) 
411 Pókaszepetk 67. sír (kat. 355.) 
412 A tiszafüredi 937. sírt préselt bronzlemez szíjvége (GARAM 1995, 111, Abb. 43.) és a pókaszepetki 67. 
sír keskeny U-alakú tausírozott vas övveretei (SÓS – SALAMON 1995, 142, Pl. VII.) egyaránt erre az 
időszakra utalnak. 
413 Komárom−Váradi utca 8. (kat. 221.), Komárom−Hajógyár 129. sír (kat. 233.), Zsitvatő 14/1956. sír (kat. 
552.) 
414 Kat. 552., 553. 
415 A zsitvatői temető 14. sírjában a téglalap alakú háromszög alakú áttörésű bronzlemez veretek 
(BUDINSKÝ-KRIČKA 1956, 21-22., Tab. XX.), a tiszafüredi 994. sírban pedig a téglalap alakú bordázott 
lemezes szíjvég és a téglalap alakú bronz nittszegekkel díszített lemezveretek (GARAM 1995, 117., Abb. 
46., Taf. 139.) utalnak a késő avar kor elejére. A Komárom−Váradi utcai 8. sírból öntött bronz korong alakú 
pávával díszített övveretek, és egybeöntött tokos végű kisszíjvégek származnak (ČILINSKÁ 1982, 349., Tab. 
III.), a Komárom−hajógyári temető 129. sírjában pedig az öntött bronz széles pajzs alakú laposindadíszes 
veretek és kétlapos laposindadíszes nagyszíjvég utal a 8. század második felére (TRUGLY 1993, 207., Abb. 
30. Taf. XXXVIII.) 
416 A Komárom−Váradi utcai 8. sírban aranyozott bronzlemez kalapfalerákat (ČILINSKÁ 1982, 349., Tab. 
III.), a hajógyári 129. sírban aranyozott bronzlemez csótárt (TRUGLY 1993, 207., Abb. 29., Taf. XXXVI.), a 
zsitvatői 14. sírban pedig bronzlemez kalapfalerát (BUDINSKÝ-KRIČKA 1956, 21–22., Tab. XX.) találtak. 
417 A zsitvatői 10. sírban aranyozott öntött bronz széles pajzs alakú indadíszes vereteket, hasonló szíjvégeket, 
aranyozott bronz gombbal ellátott vas falerát, és öntött bronz pikkelydíszes lószerszámvereteket találtak, 
melyek a késő avar kor második felére datálják a leletet. (ibidem, 16–20., Tab. XIX.) 
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Összesen öt példány sorolható ebbe a típusba, melyek mindegyike a kora avar korra 

datálható. A penge ívelt nádlevél alakú, oldalnézetben cukorsüvegre emlékeztető, rombusz 

átmetszetű, nyaka erősen elkeskenyedik, a köpű viszonylag keskeny. Elsősorban a 

Budakalász−dunaparti temetőből ismertek példányai,418 de Dávodról is előkerült egy 

példány.419 Datálásban a budakalászi 84. sír félgömb alakú préselt lószerszámveretei 

segítenek.420

 

L.I.D/1  Széles vállú, elkeskenyedő pengéjű lándzsacsúcs 
(Kat. 37., 63., 70., 249., 258., 259., 573.) (XXXV. tábla, IX. térkép) 
 

Összesen hat lándzsacsúcs sorolható ebbe a típusba. Közös sajátosságuk, hogy széles, erős 

vállal rendelkeznek, pengéjük fokozatosan elkeskenyedő keskeny rombusz vagy lencse 

átmetszetű, és a penge hosszabb, mint a köpű. A zsebesi 221. sír lándzsájának421 ide 

tartozása a rossz megtartása miatt kérdéses. 

A típus több késő avar kori temetőből is ismer, elsősorban az egykori Avar 

Kaganátus északi peremterületeire jellemző.422 A datálására a sírok temetőn belüli 

helyzetéből és a Kassai-medence temetőiben való megléte alapján következtethetünk.423

Az e csoportba sorolható lándzsacsúcsok egyértelműen a késő avar korba 

sorolhatók. A dévényújfalui úgynevezett áldozati lelet lándzsáját sokáig kora avar koriként 

kezelték, ugyanakkor formailag sokkal inkább a késő avar kori lándzsák rendszerébe illik 

bele, mivel a jó párhuzamként szolgáló zsebesi 374. sír lándzsája már bizonyosan a 8. 

századból származik.424

 

L.I.E   Ötszög alakú pengéjű lándzsák 
(Kat. 20., 52., 255., 395., 396., 401., 594.) (XXXVI. tábla, X. térkép)  
 

E lándzsacsúcsok esetében a penge rombusz átmetszetű, az élek párhuzamosak, a csúcsot 

pedig szögletesen vagy lekerekítetten alakították ki. Összesen hét példány sorolható a 

                                                 
418  529. lósír (84.), 832. sír (99.), 1077. sír (106.), 1235. lósír (114.) 
419 Kat. 167. 
420 Kat. 84.  
421 idem – TOČIK 1991, 46–47; Taf. XXVII–XXIX; 
422 Megtalálható a dévényújfalui temetőben (kat. 37., 63.), a Kassa−zsebesi lelőhelyen (kat. 249., 258., 259.) 
és Kassamindszenten (kat. 573.) is.  
423 A Kassa környéki temetők késői datálásáról lásd (ZÁBOJNÍK 1995, 241.) 
424 Kat. 258. 
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típusba, mely már a közép avar kor folyamán megjelent,425 de elsősorban a késő avar 

korban volt jellemző.426

A típusnak több variánsa is elkülöníthető a köpű és a penge hosszának aránya alapján:  

 

L.I.E/2  A penge rövidebb, mint a köpű 
(Kat. 20., 401.) 
 

Kis méretű lekerekített sarkú ötszög alakú pengéjű lándzsacsúcsok. A variánsba tartozó 

lándzsák pengéje rendkívül rövid, ötszög alakú, a lándzsacsúcsok teljes hossza nem haladja 

meg a 20 cm-t. A variáns egyetlen jól datálható darabja a regölyi 18. sír lándzsája a közép 

avar korba datálható.427

 

L.I.E/3  A penge és a köpű hossza megegyezik  
(Kat. 52., 594.) 
 

A variáns jellegzetessége, hogy a penge hegyét visszaköszörülték, így az teljesen 

szögletessé vált. Jellegzetes képviselője a dévényújfalui (Devínská Nová Ves) 565. sír 

lándzsája,428 melynek sajátossága, hogy a hegyét visszaköszörülték, így a csúcsánál már 

nem rombusz, hanem négyzet átmetszetű. A dévényújfalui példány pontos párhuzamának 

tekinthető a közép avar korra datálható zalakomári 545B. sírból származó darab.429

 

L.I.E/3.f.  Ráhúzott gyűrűvel összefogott köpűjű   
(Kat. 60., 255.) 
 

A variánsba tartozó lándzsacsúcsok feltűnően jó minőségükkel, különleges 

köpűkiképzésükkel és bordadíszes nyakukkal választhatók el. Mindkét ide sorolható 

példány az avar településterület északi peremvidékéről származik. A zsebesi 293. sír 

lándzsáján a köpű aljára füles gyűrűt húztak,430 míg a dévényújfalui 781. sír lándzsáján 

pedig a köpű alja megvastagszik, és háromszögszerűen kitüremkedik.431 Mindkét 

                                                 
425 Kat. 401. és 594. 
426 A késő avar kor első felére datálható a két zsitvatői sírból származó példány (kat. 395. és 396.), míg a 
zsebesi 293. sír lándzsája már a 8. század második felére tehető (Kat. 255.) 
427 A sír a négyzet alakú lemezes fonatmintás bronz övveretek alapján sorolható a közép avar korba. (KISS – 
SOMOGYI 1984, 130., 58. tábla 18.) 
428 EISNER 1952, 127, t. 73/5. 
429 A lándzsát a sírban található hosszúkás U-alakú tausírozott vas övveretek datálják a 7. század második 
felére (SZŐKE 2002, 77., 8/e.). 
430 Kat. 255.; XXXVI. tábla 4. 
431 Kat. 60. A temető publikálása óta kavarodás történt az anyagban, ezt Martin Husár tisztázta. 
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lándzsacsúcs egyértelműen a késő avar korra datálható, a 8. század második felére 

jellemző.432  

 

L.I.F   Keskeny nádlevél alakú, négyzet átmetszetű pengéjű lándzsa 
(Kat. 21., 44., 61., 192., 199., 215., 225., 227., 228., 240., 241., 243., 244., 305., 420., 498., 
508., 510., 514., 519., 534., 549., 555.) (XI. és LIII. térkép) 
 

E típus legjellemzőbb sajátossága a rendkívül keskeny (1-1,5 cm széles) nádlevél alakú, 

négyzet átmetszetű penge, mely csak enyhe kiszélesedésével különül el a köpűtől. 

Összesen 23 példány sorolható ebbe a típusba, melyek a késő avar korra datálhatóak. A 

típuson belül a penge és a köpű aránya alapján választhatunk szét variánsokat. 

 

L.I.F/1.  A penge hosszabb, mint a köpű  
(Kat. 61., 199., 225., 227., 240., 241., 243., 305., 519., 534.) (XXXVII. tábla) 
 

Összesen tíz lándzsacsúcs sorolható e variánsba, ezek mindegyike a késő avar korba 

datálható. A legtöbb példány az avar településterület északi peremvidékéről származik,433 

de megtalálható Erdélyben434 és az Alföldön435 is. A jól datálható Komárom−hajógyári 72. 

sír436 és a Kassa−zsebesi 86. sír437 alapján a 8. század első felére volt jellemző e variáns 

használata. 

 

L.I.F/2.  A köpű hosszabb, mint a penge  
(Kat. 192., 228., 508., 549., 555.) (XXXVIII. tábla) 
 

Összesen öt lándzsacsúcs sorolható e variánsba, melyek közös jellemzője, hogy az erősen 

kiszélesedő köpű hossza meghaladja a pengéét. E lándzsacsúcsok használata a közép avar 

                                                 
432 Erről tanúskodik a zsebesi 293. sírban talált öntött bronz kétlapos indadíszes kisszíjvég is (BUDINSKÝ-
KRIČKA – TOČÍK 1991, 61, Taf. XLII/5.). 
433 Dévényújfalu (kat. 61.), Alsógellér (199.), Komárom−Hajógyár (225. és 227.), Kassa−Zsebes (241., 242. 
és 243.) 
434 Magyarlapád (kat. 305.) 
435 Tiszafüred−Majoros (kat. 519. és534.) 
436 Erre utalnak az aranyozott öntött bronz oroszlánábrázolásos falerák, a stilizált levél alakú aranyozott 
öntött bronz, poncolt hátterű veret, az aranyozott öntött bronz tokos végű oroszlánábrázolásos – indadíszes 
nagyszíjvég és az aranyozott bronzlemez kalapfalera (TRUGLY 1987, 265–266., Taf. XVI−XVII.) 
437 Ezt erősíti meg a sírban talált öntött bronz, tokos végű, áttört indadíszes, szőlőfürt-motívumos 
nagyszíjvég, az öntött bronz, korong alakú, indadíszes veretek, a bronzlemezből préselt rozetták, és az öntött 
bronz, körbeforgó állatfejekkel díszített falera (BUDINSKÝ-KRIČKA – TOČÍK 1991, 23−24, Taf. XI.) 
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korban megkezdődött,438 de a késő avar kori sírokban is megtalálhatóak.439 E variáns 

elterjedésében egyértelműen megfigyelhető a Tiszafüred−majorosi temető túlsúlya.440

 

L.I.F/3.  A penge és a köpű hossza megegyezik 
(Kat. 21., 44., 244., 420., 498., 510.) (XXXIX. tábla) 
 

A penge e típusnál rendkívül keskeny, legtöbbször a 2 cm-es pengeszélességet sem éri el, 

élei párhuzamosan futnak, és a penge a nyak fölött enyhén kiszélesedik. Ez a jelenség 

különbözteti meg e típust a formailag közel álló a kihegyesedő, kónikus lándzsacsúcsoktól. 

 Összesen hat lándzsacsúcs sorolható e variánsba, melyek fele a mai Szlovákia 

területéről származik,441 míg másik fele az Alföld442 és a Dunántúl443 között oszlik meg. 

Az egyetlen jól datálható sír alapján444 a késő avar korra tehető a használata. 

 

L.II.   Kihegyesedő, kónikus lándzsacsúcsok 
 (LIV. és LVIII. térkép) 

 

A típus fő ismertetőjegye, hogy a penge és a köpű nem különül el egymástól, nem 

figyelhető meg egy különálló nyakrész, hanem a penge a köpű folytatásaként értékelhető. 

Az ide sorolható tárgyak formai jellemzését Garam Éva végezte el a tiszafüredi temető 

kapcsán. E késő avar kori lándzsákat a szaltovói párhuzamokkal vetette össze.445

A lándzsacsúcs általában kúp alakú, a penge átmetszete négyzet vagy ritkábban kör 

alakú, a köpű erősen kiszélesedik, kiképzése általában zárt, a köpűszárnyakat szorosan 

egymás mellé hajlították. 

                                                 
438 Erre utal a tiszafüredi temető 1069. sírja, melyben ezüstözött bronzlemezből préselt, kőberakás 
imitációjával díszített nagyszíjvéget és négyzet alakú préselt ezüstözött bronzlemez övvereteket találtak 
(GARAM 1995, 126., Taf. 145.) 
439 A jól datálható késő avar kori sírok közé tartozik a Gyód−máriahegyi 38. sír, melyben öntött bronz 
csuklós-szerkezetű griffes nagyszíjvéget helyeztek el (KISS 1977, 40, Pl. VII.), és Komárom−hajógyári 85. 
sír az aranyozott öntött bronz széles pajzs alakú oroszlánábrázolásos csüngős övveretteivel, a hasonló díszű 
kisszíjvégekkel, a bronz palmettás díszű kalapfalerával (TRUGLY 1987, 271–272., Taf. XXVI–XXVIII.) 
440 Az öt ide sorolható példány közül három (kat. 508., 549. és 555.) e temetőből származik. 
441 Cseklész (kat. 21.), Dévényújfalu (44.) és Kassa−Zsebes (244.) 
442 Tiszafüred−Majoros (498. és 510.) 
443 Szárazd (420.) 
444 A cseklészi 34. sírban aranyozott öntött bronz korong alakú vereteket, aranyozott öntött bronz tokos végű 
indavirágdíszes kisszíjvéget, aranyozott bronz téglalap alakú áttört díszű veretet, és aranyozott öntött bronz 
karéjos lószerszámvereteket találtak (KRASKOVSKÁ 1962, 433., tab. VII.), melyek a késő avar kor első 
felére utalnak. 
445 PLETNEVA 1967, 160. alapján (GARAM 1995, 350.) 
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L.II.A.   Szabályos kónikus lándzsacsúcsok 
(Kat. 223., 231., 269., 531., 542., 547., 551., 558.) 8 db, 1 kora, 1 közép, 6 késő avar (XL. 
tábla, XII. térkép) 
 

E lándzsacsúcsok közös jellemzője, hogy a köpű és a penge egyáltalán nem különül el 

egymástól, hanem a lándzsacsúcs teljesen kúp alakú. A köpűjük általában zárt, az 

összeillesztés helye nem figyelhető meg.  

 

L.II.A/1  A penge hosszabb, mint a köpű  
(Kat. 220., 253., 260., 503., 525., 535.) 6 db, 1 közép, 5 késő  
 

E típusba sorolhatók azok a kúpos elkeskenyedő lándzsacsúcsok, amelyek pengehossza 

jóval meghaladja a köpű hosszát. Összesen hat lándzsacsúcs sorolható e típusba, amely 

elsősorban már a késő avar korra jellemző. Nagy méretével, 50 cm hosszával kiemelkedik 

a Komárom-hajógyári 101. sír lándzsája.446 A komáromi példányhoz legközelebbi 

párhuzama a zsebesi 417. sírból származó lándzsacsúcs,447 mely ugyan az előbbinél 

rövidebb (mindössze 36 cm hosszú), de arányaiban megegyezik vele. A Tiszafüred-

majorosi 716. sír lándzsája448 a rendkívül rövid, zárt, kónikus köpűje és a hosszú, keskeny 

négyzet alakú pengéje miatt sorolható ebbe az altípusba. Mindhárom lándzsacsúcs a késő 

avar korra datálható. 

 

L.II.A/3  A penge és a köpű hossza megegyezik 
(Kat. 129., 130., 142., 171., 189., 387., 391., 497., 501., 511., 526., 529., 593.)  
 

Az előző típushoz hasonlóan kónikus alakú, de rövidebb, arányosabb lándzsacsúcsok 

sorolhatók e csoportba. A típus elsősorban késő avar kori sírokban jellemző, de maga a 

forma már a kora avar korban is feltűnt.449 A típus használata a közép450 és késő avar 

                                                 
446 Kat. 230. 
447 Kat. 260. 
448 Kat. 539. 
449 A Kölked–feketekapui A-253. sírjából spathaval, ovális vascsattal és körte alakú korongolt szürke 
kerámiával és Maurikios Tiberius 581/82-ben vert érmével együtt került elő (KISS 1996, Taf. 55.). Talán 
még a kora avar korra, de csak annak végére datálható a Csepel-hárosi temető 47. sírja, a kerek talpalójú 
hosszúfülű és hurkosfülű kengyelével (NAGY 1998, II. 117: Taf. 109/5-6.) 
450 A hárosi 52. sír (Kat. 130.) a szalagfonatos préselt négyzet alakú ezüstlemezből készült övveretek alapján 
(ibidem, 118: Taf. 110/5.) bizonyosan a közép avar korra datálható. Ebbe az időszakba sorolható a 
gyenesdiási 5. sír (Kat. 189.) lándzsája is a tausírozott övgarnitúrája alapján (HEINRICH-TAMÁSKA 2005, 
156., Abb. 1b/16.) 
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korban451 tovább folytatódott. Feltehetőleg döfőlándzsaként használták, párhuzamai a 

kelet-európai steppevidékről is ismertek.  

 

L.II.A/3.d  Nyakukon díszítéssel ellátott kónikus lándzsacsúcsok.  
(Kat. 22., 252.) (XLI. tábla) 
 

E lándzsacsúcsok közös jellemzője, hogy a penge és a köpű között hangsúlyozott árok 

látható. A variánsba tartozó darabok jó minőségűek. Mindössze két fegyver sorolható ebbe 

a kategóriába, mindkettő a mai Szlovákia területéről származik. A cseklészi 34. sír452 

lándzsájának masszív négyzet átmetszetű pengéje nem válik el a köpűjétől, a nyaka árkolt 

díszű, a köpű alsó pereme pedig háromszögszerűen megvastagszik, és belőle négyzet alakú 

nyúlvány indul ki, amelyet keskeny, téglalap alakú áttöréssel láttak el. A variáns másik 

példánya a zsebesi 254. sírból453 előkerült vas lándzsacsúcs, amelyet a nyakán girlandos, 

ívelt kettős árkolással díszítettek, a köpű háromszögszerűen megvastagodó alját pedig  

ötszög alakú fül díszíti, melyen kör alakú szeglyukat alakítottak ki. A típus a késő avar kor 

második felére datálható.454  

 

L.II.B/1  Rendkívül keskeny, négyzetes átmetszetű pengéjű lándzsacsúcsok.  
(Kat. 69., 229., 230., 235., 246., 282., 294., 398., 414., 522., 539., 556., 559., 563.) (XLII–
XLIII. tábla, XIII. térkép)  
 

E típusnál a kúp alakú köpű után a penge erősen összeszűkül, a penge élei csaknem 

párhuzamosak egymással. A penge hosszabb, mint  a köpű. Az avar kori emlékek előképei 

már a késő antik Invellinoból ismertek. Volker Bierbrauer hajítógép lövedékeiként 

(Geschoßbolzen) értékelte azokat.455 Az avar kori Kárpát-medencében e fegyverek 

döfőlándzsaként funkcionáltak, így felvetődik annak a lehetősége, hogy a neves német 

kutató érveit a kutatás újra megvizsgálja.  

 A típus földrajzi elterjedése az avar kori Kárpát-medencében egyenletesnek 

mondható, egyaránt előfordult a Dunántúlon,456 az Észak-Kisalföldön457 és az Alföldön 

is.458 Erdélyből viszont nincsen adatunk a típus meglétére.  

                                                 
451 Kat. 142., 492., 497., 511., 526., 529., 593. (7 db) 
452 Kat. 21. 
453 Kat. 252. 
454 Mindkét lándzsacsúcs datálását a zsebesi 254. sír kísérőleletei: a kétlapos laposinda-díszes nagyszíjvég és 
széles pajzs alakú laposinda-díszes veretek teszik lehetővé (BUDINSKÝ-KRIČKA – TOČÍK 1991, 55–56, 
Taf. XXXVI–XXXVIII.), amelyek alapján a késő avar kor III. szakaszába, vagyis a 8. század második felére 
datálható a leletegyüttes. 
455 BIERBRAUER 1987, 170–171; II. Taf. 58: 1–10., Taf. 59: 1–5. 
456 Budakalász (Kat. 69.), Kölked (Kat. 282.),   
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A kihegyesedő, kónikus lándzsáknak ezt a rendkívül keskeny típusát már a kora 

avar kor végén elkezdték használni, a közép avar korban elterjedt típus volt.459 A típus 

használata a késő avar kor első felében is folytatódott,460 de 8. század második felében még 

megtalálható volt.461 A típus használata tehát a 7. század középső harmadától a 8. század 

második feléig folyamatos volt, az avar kor egyik legáltalánosabb lándzsatípusának 

tekinthető. 

 

L.III.   Levél alakú pengéjű lándzsacsúcsok 
(Kat. 35., 252., 524.) (LV. térkép) 
 

A levél alakú avar kori lándzsák jelenlétére a környei temetőben figyeltek fel először, és 

ott a langobard lándzsákkal hasonlították őket össze.462 első osztályozását a pókaszepetki 

temető leleteivel kapcsolatban Cs. Sós Ágnes és Salamon Ágnes végezte el. Az általuk 

kialakított II. csoportba a levél alakú lándzsák, míg a III. csoportba a keskeny levél alakú 

lándzsák kerültek. A nagyobb csoportokon belül méret (A1 és A2) és a köpű és a penge 

aránya alapján (B1 és B2) különítettek el típusokat.463 A rendszer jelentős haladás volt a 

kombinációs típusok kialakítása felé. 

 

L.III.A.  Széles levél alakú lándzsacsúcsok 
(Kat. 500., 572., 585.)  
 

Széles levél alakú lándzsák közé sorolom azokat a lándzsacsúcsokat, melyek 

pengeszélessége nagyobb, mint 3 cm. 

                                                                                                                                                    
457 Révkomárom (Kat. 229., 230., 235.), Zsitvatő (394., 398.),  Párkány (414.) 
458 Kassa (Kat. 246.), Tiszafüred (539., 556., 559.), Tiszaszentimre (563.)  
459 Erről tanúskodik a budakalászi 85. sír (Kat. 35.), a tiszaszentimrei (563.) és a zsitvatői XXIV. sír (394.). A 
kölkedi A temető 422. sír kopjája viszont négyzet alakú lemezes övgarnitúra és a lemezes propellerveret 
alapján közép avar kori (KISS 1996, Taf. 79. 233.) 
460 Ezt igazolják a tiszafüredi 561. (GARAM 1995, Taf. 102; Taf. 181.) és 592. sír (ibidem, Taf. 158.; Taf. 
188.) a tokos végű indadíszes szíjvége és a kis négyzet alakú hátraforduló állatalakokkal díszített öntött bronz 
veretei, valamint a 1194. sír öntött bronz korong alakú övveretei, amelyek a késő avar kor I. szakaszába 
datálhatók. a tiszafüredi 507. (ibidem, Taf. 98.; Taf. 180.), 536.a (ibidem, Taf. 100.; Taf. 190.) és 902. sír 
(ibidem, Taf. 130.; Taf. 185.) téglalap alakú öntött bronz griffes veretei pedig a késő avar kor II. szakaszába 
datálhatóak. 
461 A legkésőbbi időszakra a tiszafüredi 1142. sírból származó példány datálható, mely az U-alakú S-alakban 
hajló laposindával díszített veretek alapján a késő avar kor III. periódusába tartozik. (ibidem, Taf. 153.; Taf. 
188.) 
462 SALAMON−ERDÉLYI 1971, 56. 
463 A II. csoporton belül nagy (1: 32–44 cm hosszú) és közepes méretű (28–31 cm hosszú) alcsoportra 
tagolódik. A II. csoport közös sajátsága, hogy a köpű a pengéhez viszonyítva rövid, a köpű átmérője 2,5–3 
cm között mozog. A III. csoport is levél alakú, maximum 30 cm hosszúak, a penge jóval hosszabb mint a 
köpű, elsősorban azonban az különbözteti meg a II. csoporttól, hogy általában párban, sőt egy esetben három 
példányban kerül elő a sírokból. A IV. csoport egy egyedi lándzsát tartalmaz . (SÓS – SALAMON 1995, 67–
69.) A fent vázolt tipológia haladás a kombinációs típusok felé, de nem teljesen következetes, ezt mutatja a 
IV. csoportba sorolt egyedi lándzsacsúcs is. 
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L.III.A/1.e  A penge hosszabb, mint a köpű 
(Kat. 4., 19., 24., 31., 51., 54., 79., 80., 85., 89., 90., 98., 103., 123., 127., 133., 134., 136., 
143., 190., 193., 194., 211., 265., 266., 270., 271., 272., 274., 277., 278., 280., 281., 283., 
284., 287., 289., 290., 294., 309., 333., 345., 346., 347., 350., 352., 353., 354., 359., 360., 
364., 388., 390., 410., 411., 415.,  422., 425., 431., 435., 499., 512., 513., 518., 523., 528., 
537., 538., 545., 561., 569., 587., 588., 595.) (XLIV–LIV. tábla, XIV. térkép) 74 db, 57 
kora, 1 közép, 13 késő avar kori 
 

A penge széles, levél alakú, legnagyobb szélessége a pengehossz középső harmadában 

található, átmetszete lapos, enyhén romboid vagy lencse alakú. A típusba tartozó 

lándzsacsúcsok hossza 25 és 40 cm között ingadozik. Közös jellemzőjük, hogy a penge 

hosszabb, mint a köpű. A nagy méretű pengéhez képest a köpű keskeny, átmérője nem éri 

el a 3 cm-t, a köpűhossz általában 10 cm körül mozog. A köpű legtöbbször zárt, ritkán 

megfigyelhető, hogy a köpűszárnyakat egymásra kalapálták. A típus elsősorban a 

Dunántúlon terjedt el.464  

A variánson belül külön figyelmet érdemel a Budakalász–dunaparti temető 437. 

sírjának lándzsája, melynek nyakát két bordával közrefogott nodussal díszítették. A 

lándzsa köpűjén különleges technológiai eljárás figyelhető meg: a köpűt vörösrézzel 

forrasztották össze.465 Az a technikai eljárás Theophilus Presbiter művéből is ismert.466

A zárt köpűs levél alakú lándzsák már a VI. század első felében feltűntek a 

meroving területeken és a Kárpát-medencei langobard és gepida temetőkben egyaránt. A 

nagy méretű levél alakú lándzsák általánosnak tekinthetők a németországi meroving kori 

temetőkben. A helyi kronológiájuk szerint a VI. század közepétől a VII. század elejéig 

datálhatóak.467  

Használatuk a Kölked-Feketekapu A temetőben is elsősorban a korai időszakra 

jellemző, de a VII. századi sírokban is megtalálhatók. Datálásukat a temető férfisírjaiban 

előkerült pajzsos tüskéjű csatok és övgarnitúrák határozzák meg, ez alapján a temetőben 

megtalálhatóak a 6–7. század fordulóján,468 a 7. század első469 és középső harmadában 

                                                 
464 Kivételek: Bugyi 21. sír (BÓNA 1957, 158, XLIII. tábla 17.); Baja, szórvány (ROEDIGER 1903a, 
144−145; idem 1903b, 272−276; HAMPEL 1905, II. 840−842. A lándzsa nem került múzeumba. 
465 A vörösréz forrasz létét elektronmikroszkópos vizsgálat bizonyítja, a vörösréz funkciójára pedig 
egyértelműen utalt, hogy a köpű belsejéből is sikerült mintát vennünk.Ez úton mondok köszönetet a 
Budapesti Műszaki Egyetem Fémtechnológiai Kutatócsoportjának, vezetőjének Dr. Dobránszky Jánosnak és 
a munkatársaknak, aki lehetővé tették a vizsgálatokat. 
466 THEOPHILUS (1986, 145–146.) a vas rézzel való forrasztását írta le. 
467 Schretzheim I-III. fázis: 545/550−590/600 (KOCH 1977, 37; 109–110.); délnémet 5. fázis: 530−600 (idem 
2001, 62, 75.) 
468 A kölkedi A temető 142. sírjában (KISS 1996, Taf. 41.) pajzsos tüskéjű (Schilddorn) és félkör alakú testű 
csattal és négyzetes vas övverettel együtt került elő, melyek a délnémet kronológia alapján a VI–VII. század 
fordulójára keltezhetőek. SIEGMUND 1999, 172. A csat párhuzama a jutasi 116. sírból ismert, ahol Phocas 
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is.470 A pókaszepetki temetőből származó darabok a 7. század első feléből származnak,471 

használatának felső határa a 7. század közepére tehető.472  

A széles levél alakú pengéjű lándzsacsúcsokat a közép473 és késő avar korban474 

tovább használták. Ebben az időszakban a korábbi elterjedéséhez képest némi eltolódás 

mutatható ki északi irányban, de alapvetően továbbra is a Dunántúlon maradt jellemző. 

 

L.III.A/2  A penge rövidebb, mint a köpű 
(Kat. 16., 22., 36., 73., 132., 139., 339., 400., 417., 478., 520., 541., 544., 554., 571., 576., 
584.) (LV. tábla, XV. térkép) 
 

 E típus jellegzetessége, hogy a penge rendkívül rövid, levél alakú, a köpű pedig hosszú és 

kiszélesedő, ritkán a penge alján rövid borda figyelhető meg. Kis mérete és arányai miatt 

feltehetőleg hajítófegyverként használták ezt a típust. Ez a csoport viszonylag gyakori, 

összesen 17 szúrófegyver sorolható ide.  

                                                                                                                                                    
608/9-es verési idejű érmével együtt került elő. (KISS 1996, 206.) A jutasi sír érméhez lásd: (BÓNA 1982-
83, 133. és GARAM 1992, 141.) A csat speciális változatát képezik az ún. Krisztus-csatok, amelyeket frank 
területeken a VI. század végére és a VII. század első harmadára datálnak. (KÜHN 1970-73, 64–65.) Ursula 
Koch a 7–8. délnémet fázisba (580–7. század első harmada) sorolja a típust. (KOCH 2001, 87.) 
469 A 392. sír lándzsáját a gomb alakú övveretek és a lemezes kisszíjvégek, a 7. század első harmadára 
datálják. (KISS 1996, 215. Taf. 76.) 
470 A Kölked-Feketekapu A temető 223. sírjában pajzsos tüskéjű, csattest nélküli csat (Schilddornschnalle) és 
széles karéjos veretekkel díszített soktagú öv került elő. Ez alapján  a sír a 7. század középső harmadára 
datálható (ibidem, Taf. 50.). A csatot a jutasi 116. sír 608/9-ben vert Phocas solidusa keltezi. (BÓNA 1982-
83, 133., ibidem, 203.) Koch kronológiája szerint a csattípus a 7. délnémet fázisba sorolható. (KOCH 2001, 
87.) a széles karéjos övveretek párhuzamai nemcsak korai, de közép avar kori lelőhelyeken, így 
Gyenesdiáson is feltűnnek. A veretek párhuzamait KISS Attila (1996, 218.) gyűjtötte össze. A temető 107. 
sírjában ezüstből préselt pajzs alakú pont-vessző ornamentikás és növényi motívumos övveretek és ezüst P-
füles kard került elő (ibidem, Taf. 34–35.). Az övgarnitúra párhuzamai közé tartozik az akalani kincs 
övgarnitúrája, mely a VII. század második negyedéből származik. (WERNER 1974, 121. Taf. VII.). Az 
övgarnitúra kronológiájára lásd (GARAM 2001, 119.) A kölkedi A-259. sírból (KISS 1996, Taf. 57.) ilyen 
lándzsa bizánci préselt övgarnitúra utánzatával, Salona-Histria típusú csattal és öntött bronz ellenzőjű, 
bizánci karddal együtt került elő. A Salona-Histria típusú csatokat általában a 6. század utolsó harmada, és 7. 
század eleje közötti időszakra keltezik, de a kölkedi példány már egy kései, 7. század közepi példánynak 
tekinthető. (UENZE 1966, 146.) Garam Éva szerint ugyanakkor a Salona-Histria típusú csatok a VII. század 
első harmada után eltűnnek (GARAM 2001, 109.). A kardot KISS Attila (1987a, 204.) és GARAM Éva 
(2001, 159.) is a 7. század középső harmadára keltezte. A 406. sír lándzsája egymással szemben álló 
állatalakokkal (kutyákkal) díszített tarsolycsattal együtt került elő, mely a sírt 7. század középső harmadásra. 
(UENZE 1966, 156; GARAM 2001, 111–112.) 
471 A 35. sírban (SÓS – SALAMON 1995, PL. IV.) a levél alakú lándzsa trapéz alakú, poncolt bronz 
lemezcsüngőkkel került elő, melyek az ún. Martinovka-típusú kincshorizont egyik vezérleletének 
számítanak, és a 7. század első felére datálják a sírt. Hasonló lemezcsüngők megtalálhatók Dunántúl több 
kora avar temetőjében, így Oroszlányon, Pécs-Köztemetőben és Cserkúton is. Vö. (ibidem, 46.) A 121. sír 
(ibidem 1995, PL. XIII. 15−19.) levél alakú lándzsáját az ezüstlemez kisszíjvégek a kora avar korra datálják. 
472 A 360. sírban szembeforduló állatalakokkal díszített bizánci tarsolycsat került elő. (ibidem, Pl. XXII: 12., 
a csattípus kronológiájához lásd: GARAM 2001, 111–112.) 
473 A zalakomári 545B. sír lándzsája a kísérőleletek alapján a közép avar korra datálható. (SZŐKE 2002, 77. 
8/a.) 
474 Kat. 136., 211., 252., 513., 523., 545., 561. Ezek a lándzsák elsősorban a jóval kisebb méreteikkel 
különböznek a korai példányoktól. A korai lándzsák átlagos hossza 30 cm körüli, míg a későieké 15-20 cm 
körül mozog. 
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A típus viszonylag nagy területen szóródik, földrajzi elterjedése egyenletes: 

egyaránt megtalálható a Dunántúlon,475 az Alföldön,476 Észak-Kisalföldön,477 a Dévényi-

kapunál,478 a Kassai-medencében479 és Erdélyben480 is.  

 A rövid levél alakú pengéjű hosszú köpűs lándzsacsúcsok kronológiailag sem 

mutatnak egységes képet. A kísérőleleteik alapján egyaránt előfordultak a kora avar 

korban,481 de használatuk a közép avar kor482 és a 8. század folyamán483 is folytatódott.  

 

L.III.B   Keskeny levél alakú lapos rombusz vagy lencse átmetszetű pengék 
(Kat. 397.)  

 

L.III.B/1.d  A penge hosszabb, mint a köpű 
(Kat. 14., 58., 72., 74., 78., 83., 104., 107., 115/1., 115/2., 115/3., 138., 145., 147/1., 147/2., 
148/1., 148/2., 148/3., 150/1., 150/2., 151., 178., 191., 197., 245., 254., 262., 302., 324., 
356/1., 356/2., 358/1., 358/2., 358/3., 361., 362., 363., 367/1., 367/2., 419., 483., 530., 
583/1., 583/2., 596.) (LVI–LVIII. tábla, XVI. térkép)  
 

A másik variánst a keskeny köpűjű, könnyű levél alakú lándzsák jelentik, melyek 

hosszukban, arányaikban teljesen megegyeznek a III/1 variáns lándzsacsúcsaival, de 

azoknál finomabb kidolgozásúak, karcsúbbak, könnyebbek, karcsú nyakúak és köpűjük 

sokkal kisebb átmérőjű (1,5 cm-es átlag). Hosszuk 30 cm között mozog, ugyanakkor 

pengeszélességük nem éri el a 3 cm-t. A köpű átmérőjének elsősorban a funkció 

meghatározásában van jelentősége, hiszen keskenyebb köpűbe keskenyebb nyelet 

rakhatnak, és ez jelentősen befolyásolhatja a lándzsa teljesítőképességét is.  

A típus másik érdekessége, hogy gyakran fordul elő párosával,484 sőt hármasával485 

a kora avar kori sírokban. Két vagy több azonos típusú lándzsa sírba helyezése csak a 

Dunántúl kora avar kori temetőire jellemző (7. kép). Két lándzsa sírba helyezése feltűnik 

                                                 
475 Budakalász (Kat. 73.), Budapest (Kat. 132.), Várpalota (584.) 
476 Szentes (Kat. 478.), Tiszafüred (520., 541., 544., 554.), Vác (571.) 
477 Csataj (Kat. 139.), Zsitvatő (400.), Párkány (417.) 
478 Cseklész (Kat. 22.), Dévényújfalu (Kat. 36.) 
479 Kassamindszent (Kat. 576.) 
480 Mezőbánd (Kat. 16.), Marosnagylak (Kat. 339.) 
481 Kat. 16., 73., 132., 339., 400., 571., 584. 
482 E típus közép avar kori használata a tiszafüredi temetőre jellemző (Kat. 520., 541., 544.). 
483 Kat. 22., 36., 139., 417., 478., 554., 576. 
484 Cikó B (vagyis 555. sír) (KISS – SOMOGYI 1984, 41. tábla 21-22.); Pécs−Köztemető 30. sír (KISS 
1977, 96, XXXVIII. tábla); Várpalota−Unió homokbánya 210. sír (ERDÉLYI − NÉMETH 1969, 190.); 
Pókaszepetk 76. sír (SÓS – SALAMON 1995, Pl. IX: 5-6.) és 360. sír (ibidem, Pl. XXII: 1.) 
485 Budakalász−Dunapart 1271. sír; Csákberény−Orondpuszta 44. sír (Székesfehérvár, IKM 10.217); 
Oroszlány−Borbálatelep (ibidem, 71. említi, publikálatlan); Pókaszepetk 88. sír (ibidem, Pl. X: 1-3.) 
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már a gepida korban is.486 Elképzelhető, hogy a keskeny köpűjű, könnyű, párosan vagy 

hármasával előforduló lándzsacsúcsokat hajítófegyverként használták.487  

A típus kronológiailag a kora avar kor második felére jellemző, kis méretű 

variánsát a pókaszepetki 360. sírban egymással szemben álló állatalakokkal díszített 

bizánci tarsolycsat488 datálja a VII. század közepe előtti időre.489  

 

L.III.B/1.e  Zárt köpűs 
(Kat. 139., 244., 407.) (LIX. tábla)  
 

A típus rendkívül hosszú, keskeny levél alakú pengével és rövid zárt köpűvel jellemezhető, 

a penge és a köpű aránya 3:1. A zsebesi 131. sír lándzsája490 rendkívül nagy méretű, 

töredékes állapotában is 39 cm hosszúságú volt, a pengéje jóval hosszabb mint a köpű. A 

köpű oldalai enyhén lapítottak voltak, így a köpű négyzet átmetszetű, mégsem tartható ez a 

lándzsacsúcs Pfullingen-típusnak, mert az másfajta arányokkal rendelkezik. A lándzsa 

pengéjének legjobb párhuzama a csataji 113. sírból ismert.491  

A típus a késő avar korba datálható a zsebesi 131. sírban található 

bőségszarumotívumos csuklós szerkezetű öntött bronz nagyszíjvég és az S-alakú 

indadíszes öntött bronz kisszíjvégek alapján492 a késő avar kor II. szakaszába datálható.493 

A típus megjelenését a késő avar kori temetőkben nyugati kapcsolatokkal magyarázhatjuk. 

 

L.III.C  Keskeny levél alakú rombusz átmetszetű penge 
(XVII. térkép) 
 

L.III.C/1.e  A penge hosszabb, mint a köpű, a köpű zárt 
(Kat. 47., 48.)  
 

A hosszú pengéjű, rövid köpűjű lándzsacsúcsok, mint a dévényújfalui 422. sír lándzsája,494 

melynek kétharmadát a keskeny levél alakú rombusz átmetszetű penge alkotja, köpűje 

pedig kör átmetszetű. A penge formája alapján ide sorolható a dévényújfalui 453. sír 

                                                 
486 Kisköre–Pap tanya 43. sír (BÓNA – NAGY 2002, 194; Taf. 29/6-7.). Az itt talált két lándzsa is a III/2. 
típusba sorolható. 
487 SÓS – SALAMON 1995, 72; ZÁSTEROVÁ 1971, 78. 
488 SÓS – SALAMON 1995, PL. XXII: 12. 
489 GARAM 2001, 111–112. 
490 Kat. 245. 
491 Kat. 138. 
492 BUDINSKÝ-KRIČKA – TOČÍK 1991, 32–33., Taf. XVIII. 
493 ZÁBOJNÍK 1991. 
494 EISNER 1952, 97. tab. 40/8. 

 87



lándzsája is.495 A penge ugyan keskeny, fűzfalevél alakú, rombusz átmetszetű, és hosszabb 

a köpűnél, de az arányok már kiegyenlítettebbek, és a köpű átmetszete kör alakú. 

 

L.III.C/2.e  A penge rövidebb, mint a zárt köpű 
(Kat. 59., 137., 340.) (LXI. tábla)  
 

Keskeny levél alakú, rombusz átmetszetű pengéjű lándzsacsúcsok, melyeknél a köpű és a 

penge hossza megegyezik. Korábban a Pfullingen-típusú lándzsák közé sorolták őket, de 

ez nem igazolható.  

A Pfullingen típusú lándzsa a hosszú keskeny levél alakú, rombusz átmetszetű 

gyakran árkolt díszítéssel ellátott pengéjű, a köpű mindig lekerekített négyzet átmetszetű, a 

köpű alját pedig gyakran kettős félgömbös fejű nittszeg dísszel látták el. A Pfullingen-

típusú lándzsák csak Délnyugat-Németországra és Bajorországra jellemzőek.496  

Az avar kori leletanyagban Frauke Stein nyomán először Jozef Zábojník utalt a 

meglétükre,497  véleménye szerint e típusba sorolható a csataji 77. sír498 és a dévényújfalui 

777. sír lándzsája is.499 Mindkét idézett lándzsa megegyezik abban, hogy keskeny, 

rombusz átmetszetű levél alakú pengével rendelkeznek, köpűjük viszonylag hosszú, 

megegyezik a penge hosszával és kör átmetszetű. A leírtak alapján valójában egyik idézett 

lándzsa sem sorolható a Pfullingen-típusba, mivel annak fő kritériuma a négyzet 

átmetszetű köpű egyiknek sem jellemzője, ráadásul a félgömbös fejű nittszeges díszítés 

sem jelent meg egyiken sem.  

A négyzet átmetszetű köpű egyedül a zsebesi 131. sír rendkívül hosszú, 39,2 cm-es 

lándzsáján tűnt fel, mely hosszú, keskeny levél alakú, lapított rombusz átmetszetű 

pengéjével és az enyhén lapított oldalú, lekerekített sarkú négyzet átmetszetű köpűjével 

tűnik ki. A penge ez esetben jóval hosszabb, mint a köpű, így nem tekinthető az Pfullingen 

típusnak500

A fent felsorolt okok miatt e típusba a keskeny nádlevél alakú, rombusz átmetszetű 

pengéjű lándzsacsúcsok kerültek, melyek két variánsra oszthatók, a hosszú köpűsre, 

melyek közé a Jozef Zábojník által eredetileg Pfullingen-típusú lándzsának tartott 
                                                 
495 ibidem, 103, t. 50/1. 
496 STEIN 1967, 17.  
497 ZÁBOJNÍK 1978, 196. A típus keresésében feltehetően nagy szerepet játszott Frauke STEIN nyitrai 
előadása (1968.) 
498 HANULIAK – ZÁBOJNÍK 1982, 498. 
499 EISNER 1952, tab. 84/6. 
500 Ez a lándzsa a késő avar kor II. szakaszára keltezhető a téglalap alakú griffes övveretei, és a csuklós 
szerkezetű bőségszaru-motívumos nagyszíjvége alapján. (BUDINSKÝ-KRIČKA – TOČÍK 1991, 32–33., 
Taf. XVIII.) 
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példányok tartoznak.501 A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a Pfullingen-típus eredeti 

formájában nem jelent meg a Kárpát-medencei avarságnál. Megtalálható viszont egy típus, 

mely méreteivel, kiképzésével elkülönül a késő avar kor lándzsáitól, és bizonyos formai 

jegyeit tekintve közel áll a Pfullingen-típushoz. Mindezek alapján e nyugati lándzsatípus 

helyi, a Kárpát-medencében készült variánsáról beszélhetünk. E lándzsacsúcsok az avar 

településterület északnyugati peremén, a Dévényi-kapunál tűnnek fel nagyobb számban. E 

lándzsacsúcsok a kísérőleleteik alapján a 8. század első felére datálhatók.  

 

L.III.C/3.e  A köpű és a penge hossza megegyezik, a köpű sokszög átmetszetű. Egling-
típus. 
(Kat. 141., 399.) (LX. tábla) 
 

A típus jellemzői közé tartozik a keskeny levél alakú penge, a nyolcszögűre facettált köpű, 

de gyakran megjelennek a pengén díszítő hosszanti párhuzamos árkok is.502  

Az Egling típust először F. Garscha definiálta a dél-badeni temetők lándzsáinak 

elemzésekor.503 A típust a 7. század végére és a 8. század elejére datálják a német 

koraközépkor-kutatásban.504 A típus a Stein-féle északi és déli csoportban egyaránt 

megtalálható.505 Az avar kori leletanyagban először Jozef Zábojník határozta meg ezt a 

típust, aki a dévényújfalui 616. sír506 és a cseklészi 53. sír lándzsáját507 sorolta e típusba.508 

Ezek a lándzsák azonban az Egling típus attribútumait – mint a nyolcszög átmetszetű köpű 

– nem mutatják, és egymástól is jelentős mértékben eltérnek. A dévényújfalui 616. sír 

lándzsája keskeny levél alakú, keskeny kör átmetszetű köpűjű, a köpűszárnyakat szorosan 

egymás mellé hajlították,509 a cseklészi 53. sír lándzsacsúcsa pedig hosszú köpűs, rövid 

levél alakú pengéjű lándzsacsúcs, melynek köpűjének aljára füles gyűrűt húztak.510  

                                                 
501 Kat. 59., 137. 
502 STEIN 1967, 16. 
503 GARSCHA 1970, Typ 10. b-c. 
504 Joachim Werner a 7. század végére datálta ezt a típust (WERNER 1955, 10.), Frauke Stein szerint a 8. 
század elején is tovább használták, felhívta a figyelmet arra, hogy rendszeresen a Schlingen-típusú kardokkal 
fordul elő (STEIN 1967, 17.) A szászországi példányokat Jörg Kleemann az 1. kombinációs csoportba 
sorolta, s ezáltal az I. szakaszba datálta (KLEEMANN 2002, 117.), mely a Stein-féle A csoporttal tekinthető 
párhuzamosnak, abszolútkronológiailag pedig a 680 és 710 közötti időszakot fedi (ibidem, 294.) 
505 A típus elterjedésére lásd STEIN 1967, Taf. 103. 
506 Kat. 55. 
507 Kat. 22.  
508 ZÁBOJNÍK 1978, 195–196. 
509 Kat. 55.  
510 Kat. 22. 
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Ha a Garscha által definiált eredeti típust vesszük alapul, akkor a késő avar kori 

lándzsák közül a csataji 176. sír511 és a zsitvatői 11. sír512 lándzsái állnak hozzá 

legközelebb a hatszög átmetszetű köpűjükkel és a penge formája alapján. Ebbe a típusba 

tartozik a győri Xántus János Múzeumban feltételesen Koroncó lelőhellyel őrzött hatszög 

átmetszetű köpűjű, keskeny levél alakú lándzsacsúcs is.513   

Fontos megjegyezni, hogy a délnémet területen megtalálható Egling-típusú 

lándzsáktól ezek a lándzsacsúcsok több szempontból különböznek, egyrészt a köpűjük 

sohasem nyolcszög, hanem hatszög átmetszetű, és a penge párhuzamos árkolása sem 

figyelhető meg rajtuk. Egyelőre nem ismert félgömbös fejű nittszeggel díszített változata. 

A típus a Kárpát-medencében a 8. század első felére datálható. Mindezek alapján az 

Egling-típus helyi variánsáról beszélhetünk. 

 

L.III.D  Középbordás levél alakú lándzsacsúcsok (Dorfmerking-típus)  
(Kat. 9., 34., 120., 126., 181., 188., 268., 296., 298., 299., 300., 406.) (LXII. tábla, XVIII. 
és XXII. térkép)514

 
Bordával ellátott levél alakú lándzsák az egész avar kor folyamán előfordulnak, de 

különleges figyelmet érdemel egy viszonylag zárt kora avar kori csoport. E lándzsák közös 

jellemzője, hogy borda a köpű meghosszabbításának tekinthető. Közös jellemzőjük, hogy 

köpűjük zárt. Kiss Attila a Kölked–Feketekapu A temetőről írt monográfiájában átvette 

Hübener Dorfmerkingen-típus elnevezését, és ezt a típust a VI. és VII. század fordulójára 

keltezte.515 Külön figyelmet érdemel a Csepel–hárosi 5. sírból származó lándzsa, melynek 

köpűje négyszög átmetszetű.516  

A bordával ellátott levél alakú lándzsák a VI. század végétől a VII. század első 

feléig jellemzőek. A Kölked-A temető 250. sírjából származó példány háromtagú bronz 

                                                 
511 Kat. 141. 
512 Kat. 399. 
513 XJM 53.310.1 leltári számon, Gallus Sándor gyűjtése. 
514 A Dorfmerking-típusú lándzsacsúcsok európai elterjedésének térképezéséhez Wolfgang HÜBENER 
(1972, 193–211.) gyűjtését és annak kiegészítéseit (LOSERT – PLETERSKI 2003, Liste A541.) vettem 
alapul. 
515 KISS 1996, 234. Kiss Attila adatainak jó részét HÜBENER 1972, 193–211.-től vette át. 
516 NAGY 1998, 148, II. 108. Taf. 100/1. Hasonlóan négyszög átmetszetű köpűkiképzésű középbordás 
lándzsák a meroving világból: Niederstotzingen 3a. sír (PAULSEN 1967a, Taf. 17, 5.); Langenau, Kr. Ulm 
(HÜBENER 1972, Abb. 3: 2); Merdingen, Kr. Freiburg (GARSCHA 1970, Taf. 84, 16); Donaueschingen, 
szórvány (BUCHTA-HOHM 1996, Taf. 41: 56.); Weingarten 342. sír (ROTH – THEUNE 1995, 100, Taf. 
129: 4.) 
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övgarnitúra alapján datálható a VI. század utolsó negyede és a VII. század első harmada 

közötti időre.517

 

L.III.E.  Áttört levél alakú lándzsacsúcsok 

L.III.E/1.e  Félkörösen áttört pengéjű középbordás lándzsacsúcs  
(Kat. 288) (LXIII. tábla 1., XIX. és XXIII. térkép) 
 

Az e típushoz tartozó középbordás levél alakú áttört pengéjű lándzsák közé jelenlegi 

ismereteim szerint csak egy biztosan korai avar korra datált lelet tartozik: a Kölked–

Feketekapu B temetőjének 82. sírjából származó lándzsa,518 melynek pengéje félkör 

alakban áttört. Hasonló lándzsákat elsősorban Itáliából ismerünk.519 Az áttörés 

funkciójának meghatározására két elmélet született: 1. zászlós lándzsa,520 2. díszfegyver.521 

A kölkedi darab egyértelműen az itáliai párhuzamokhoz kötődik, és nincs köze az erdélyi 

hasonló jellegű csoporthoz.522 A Szentpéteri által idézett albániai áttört lándzsacsúcs 

(Kalaja Dalmaces) valószínűleg az itáliai darabokkal áll szorosabb kapcsolatban.523

A bordával ellátott levél alakú lándzsák a VI. század végétől a VII. század első 

feléig jellemzőek.524 Megerősíti ezt a délnémet kronológia525 és a Kölked− 

Feketekapu A temető 250. sírjából származó háromtagú bronz övgarnitúra is.526

 

L.III.E/1.f.  Középbordás áttört pengéjű lándzsacsúcsok (erdélyi csoport) 
(Kat. 181., 183., 482.) (LXIII. tábla 2–4.; XIX. térkép) 
 

Áttört, díszített pengéjű lándzsák: E lándzsák széles levél alakúak, a penge legnagyobb 

szélessége az alsó harmadba esik, a penge közepén borda fut végig, amely a köpű 

meghosszabbításaként is értelmezhető, a zárt köpű végére gyakran füles gyűrűt húztak. A 

penge áttörései változatosak: csúcsukkal szembeforduló háromszögek, háromszög és kör, 

talpukkal szembenálló háromszögek. A típusba tartozó lándzsacsúcsok Marosgombásról 

                                                 
517 KISS 1996, Taf. 55. A hasonló övgarnitúrákat Németországban a 7. délnémet fázisra datálják (KOCH 
2001, 87.). 
518 KISS 2001, 28, II. 42: Taf. 28/9. 
519 Gyűjtésükre és értelmezésükre lásd von HESSEN 1971, Abb. 1: 1–4.; újabb példánya a Trezzo sull’Adda-
i temetőből ismert: ROFFIA 1986, Taf. 6: 5. Legújabb gyűjtésük WILL 2007, 181−193. 
520von HESSEN 1971, 41; BÁLINT 2004a, 364. 
521 von HESSEN 1971, 41. 
522 Erről részletesebben HOREDT 1958, Fig. 9, Fig. 14., Fig. 17.; idem 1968, 111. 
523 NOPCSA 1912. Abb. 85. (SZENTPÉTERI 1984, 243. nyomán). 
524 KISS 1996, 234. 
525 Ursula KOCH (2001, 63, 75.) 7. fázisa (580-600)  
526 KISS 1996, Taf. 55. A hasonló övgarnitúrákat Németországban a 7. fázisra datálják: KOCH 2001, 87. 
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(Gîmbaş) a IX. sírból527 és Tövisről (Teiuş)528 ismertek. A tövisi darab keskenyebb 

pengéjével és nagyobb hosszával eltér a marosgombásiaktól.  

A típus tehát kizárólag az Erdélyi-medence területén, szűkebben a Maros 

völgyében fordul elő. Kronológiájuk bizonytalan, Szentpéteri József a kettős háromszög 

alakú áttörésű lándzsacsúcsokat a hasonló mintájú áttöréssel ellátott téglalap alakú 

lemezveretekkel vetette össze. Tanulmányában ezt a díszítést tamgaként értelmezte, és 

kapcsolatot vélt felfedezni a két jelenség között.529 A kapcsolat megléte ellen szól 

ugyanakkor, hogy Erdély területéről egyáltalán nem ismerünk hasonló kivágással díszített 

övvereteket, így a lándzsák és az övveretek elterjedési területe jelentősen eltér egymástól.  

A típus kronológiája bizonytalan, de a marosgombási leletek alapján úgy tűnik, 

hogy inkább az avar kor második felére voltak jellemzőek. A kora avar kori félhold alakú 

áttörésű középbordás levél alakú lándzsacsúcsokkal közvetlen kapcsolatuk nincs.  

 

L.IV.   Háromszög alakú pengéjű lándzsák  
 (LIV. és LVIII. térkép) 

L.IV.A   Keskeny háromszög alakú pengéjű lándzsacsúcsok 
(Kat. 50., 62., 81., 239., 242., 248., 267., 276., 308., 310., 327., 409., 543., 560.) 14 db, 4 
db korai,  10 db késő avar 
 

L.IV.A/1e.  Kampós lándzsacsúcsok (Hakenlanze)  
(Kat. 50., 409.) (LXIV. tábla, XX. térkép) 

 
E lándzsacsúcsok közös jellemzője a rendkívül hosszú, keskeny háromszög alakú, rombusz 

átmetszetű penge, a viszonylag rövid zárt köpű és a köpű alján található két rövid, ovális 

átmetszetű nyúlvány, amely alapján e fegyverek a kampós lándzsacsúcsok közé sorolhatók. 

A kampós lándzsacsúcsok (Hakenlanze) a szárnyas lándzsák nagyobb csoportjához 

tartoznak, a valódi szárnyas lándzsák előfutárainak tekinthetők. A köpű alján nyúlvánnyal 

rendelkező lándzsákon belül három fő csoport különíthető el. Ezek egymással valószínűleg 

genetikus kapcsolatban állnak, és egyben időrendi egymásutániságról is tanúskodnak.  

1. Nyélveretes lándzsacsúcsok (Lanzenspitzen mit Schaftbeschlag). E 

lándzsacsúcsok közös jellemzője, hogy a nyélveretet utólag erősítik fel a vas 

lándzsacsúcs köpűjére. A nyélveret két, a köpű két oldalához simuló vasrúdból áll, 

melyek fő funkciója az, hogy a lándzsacsúcs stabilitását a nyélen két oldalól növeljék. 

                                                 
527 HOREDT 1958, Abb. 2/5. és Abb. 14/13. 
528 ibidem, Abb. 17/13.  
529 SZENTPÉTERI 1984, 240–243., Taf. IV. 
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Egyes esetekben ezeket a vereteket odaforrasztották, más esetekben bronzdróttal 

kötözték a köpűhoz.530 

2. Kampós lándzsacsúcsok (Haken- vagy Stollenlanzenspitzen531). E 

lándzsacsúcsok közös jellemzője, hogy a köpű aljából két kampó nyúlik ki, melyek 

átmetszete négyzetes vagy ovális. Leginkább a késő-meroving és kora karoling 

korszakokra jellemző. 

3. Szárnyas lándzsák (Flügellanze). E lándzsacsúcsok közös jellemzője, hogy a 

köpűből kétoldalt lapos szárnyak állnak ki. Ez a típus már a 9–10. századra datálható. 

A szárnyas lándzsák kutatása nagy múltra tekint vissza: a 19. század végén 

határozták meg a típust, és már ekkor a Karoling Birodalom fegyvereként azonosították.532 

A szárnyas lándzsák datálása a kutatás kezdetén vagy nagyon korai,533  vagy nagyon tág 

volt.534 A szárnyak funkcióját először Much határozta meg támasztóként, eszerint a 

szárnyak megakadályozták, hogy a lándzsa pengéje túl mélyre hatoljon a sebbe.535  

A szárnyas lándzsákat először Paul Reinecke választotta el a kampós vagy 

nyélveretes lándzsáktól (Hakenlanze vagy Lanzen mit Aufhalter). Megállapításai szerint a 

kampós lándzsák már a meroving kori sírokban is előfordulnak, de a valódi szárnyas 

lándzsák még nem, így azok már a karoling korba datálhatóak. Véleménye szerint ezek a 

lándzsák frank eredetűek, és Rajna vidéki központi műhelyekben állították elő azokat.536  

A szárnyas lándzsákkal kapcsolatban először Gessler használt nagyobb számban 

írásos és képi forrásokat.537 Nemcsak a kétélű kardok, hanem a szárnyas lándzsák 

kutatásának is egyik alapműve Petersen munkája, aki a skandináv szárnyas lándzsákat B., 

C. és D. típusokra osztotta, ezek közül a B. és a D. típust karoling importként határozta 

meg.538 M. Ellehauge a szárnyas lándzsák előzményeinek a nagy díszgombokkal ellátott 

                                                 
530 Ez a lándzsatípus már a későrómai kortól, a 4. századtól kezdve ismert, ide sorolható a Krefeld-Gellepi 
temető 6352. sírjának lándzsája. (PIRLING – SIEPEN 2006, 400., Taf. 68/1. és Taf. 104/20.) 
531 Ez utóbbi kifejezés inkább a svájci régészeti szakirodalomban terjedt el: lásd MOOSBRUGGER-LEU 
1971, 90–92. 
532 Először Paul REINECKE (1899, 35–38.) foglalkozott velük, aki az eredetükkel, kronológiájukkal és a 
szárnyak funkciójával foglalkozott. L’ubor NIEDERLE (1894, 208.) elsőként azonosította ezt a lándzsatípust 
a Karoling Birodalom fegyvereként, és hívta fel a figyelmet az interetnikus jellegére. Ezt az eredményét 
később KÖHLER 1897 és MUCH 1898. is megerősítette. 
533 KÖHLER 1897, 219. a meroving sírokban való előfordulásuk alapján a 6-7. századra datálta azokat. 
534 MUCH 1898, 139. szerint a 3–13. századig használták azokat. 
535 Ibidem, 138. 
536 REINECKE 1899, 37–38. 
537 Elmélete szerint a lándzsák szárnyait a csomagok felakasztására használták volna, emellett támasztó 
funkciót is tulajdonított nekik. (GESSLER 1908, 45.) 
538 PETERSEN 1919, 23–26. 
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meroving lándzsákat gondolta. A szárnyakat részben keresztvasként, részben támasztóként 

értelmezte. Nem zárta ki a vadászlándzsaként való használatukat sem.539  

A szárnyas lándzsák kutatásában jelentős szerepet töltött be Peter Paulsen, aki több 

tanulmányában is foglalkozott eredetükkel és a szárnyak funkciójával. Paulsen 

megkísérelte a lándzsák szárnyát a meroving kori lándzsák nyélveretéből levezetni, a 

szárnyas lándzsákat pedig elsőként azonosította a zászlós lándzsákkal.540 A későbbiekben a 

szerző kibővítette a szárnyas lándzsák katalógusát, és a birodalmi szent lándzsával is 

foglalkozott.541  

A Hollandiából származó szárnyas lándzsák katalógusát Jaap Ypey készítette el. 

Eredetileg a damaszkolás kérdésével foglalkozott, megállapításai szerint e lándzsatípus 

nagyobb része eredetileg damaszkolt lehetett.542 A kampós lándzsákat (Hakenlanzenspitze) 

Ursula Koch gyűjtötte össze és elemezte a bargeni leletekkel kapcsolatban.543

A német kutatásban újabban Christoph Steinacker foglalkozott a szárnyas 

lándzsákkal 1998-ban lezárt és Freiburgban leadott szakdolgozatában, melynek egy 

kivonata Heiko Steuer emlékkönyvében meg is jelent.544

A magyar kutatás is aktív volt e téren, Szabó Zoltán 1974-es tanulmányát a 

szárnyas lándzsák természettudományos vizsgálatának szentelte. Kutatásai során a 

szárnyas lándzsákból vett anyagmintákat színképelemzéssel vizsgálta, és ezzel az 

anyagösszetételükre tudott következtetni. Megállapításai szerint e lándzsák alacsony 

széntartalmú lágyvasból készültek, és cementálásnak nincs nyoma.545  

A szárnyas lándzsák Kárpát-medencei kutatásában kétségkívül Kovács Lászlónak 

volt döntő szerepe, aki kutatásai során összegyűjtötte a Kárpát-medencéből származó 

szárnyas lándzsákat, foglalkozott kulturális besorolásukkal, tipológiájukkal és 

kronológiájukkal a honfoglalás kori közelharci fegyverekkel kapcsolatban.546   

Az utóbbi időben e lándzsatípus fontos összefoglalásai születtek meg a kelet-közép-

európai országokban is, így Lengyelországban,547 a morva területeken,548 Ausztriában549 és 

                                                 
539 ELLEHAUGE 1948, 21–22. 
540 Peter PAULSEN (1967a; idem 1967b.) zászlós lándzsaként határozta meg e fegyvereket. 
541 idem 1969, 289–312. 
542 YPEY 1982a, 241–267. 
543 Megállapításai szerint ez a lándzsatípus a késő meroving korra datálható. (KOCH 1982, 40–44.) 
544 STEINACKER 1998.; idem 1999, 119–126.  
545 SZABÓ 1974, 3–59. E megállapítások értékét csökkenti, hogy egy-egy lándzsának csak egy részéből (a 
köpűjéből vagy a pengéjéből) vett mintát, holott a lándzsa anyagösszetétele részenként eltérő is lehet. 
546 KOVÁCS 1978; idem 1979, idem 1986. 
547 KURASIŃSKI 2005, 165–213. 
548 KOUŘIL 2005, 67–100. 
549 SZAMEIT 1987, 155–177. 
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a délszláv területeken.550 Legújabban egy fiatal szlovák kutató Martin Husár írt a Kárpát-

medencei szárnyas lándzsákról. Tanulmányában foglalkozott a szárnyas lándzsák formai 

elemzésével, kémiai összetételével, a damaszkolással és az előkerülés módjával. 

Munkájában 31 lelőhelyről származó összesen 36 példányt mutatott be.551  

A fenti szűkebb értelemben vett szárnyas lándzsáról eddig a Kárpát-medence késő 

avar temetkezéseiből nincs adatunk. A két tágabb értelemben idevonható lándzsa a 

dévényújfalui temető 524. sírjának és a söjtöri temető 12. sírjának lándzsája, mindkető a 

kampós lándzsák közé sorolható. 

A dévényújfalui temető 524. sírjából ún. kampós lándzsa (Hakenlanze) került 

elő.552 A lándzsa pengéje hosszú, háromszög alakú, szögletes vállú, rombusz átmetszetű. A 

köpű zárt, rövidebb mint a penge, de a karoling szárnyas lándzsákra jellemző arányokat 

nem éri el. A köpű aljából két 2,3 cm hosszú, 1,2 cm széles téglalap átmetszetű nyúlvány 

indul ki. A lándzsa teljes hossza 51 cm.  

A lándzsával korábban már Ján Eisner553 és Kovács László554 is foglalkozott. 

Kovács megállapításai szerint e lándzsacsúcs az ún. Stollenlanzen típusába tartozik, és a 

későavar öntött veretekkel való előkerülése miatt a 7. század végére – 8. század elejére 

datálta azt.555 A dévényújfalui lándzsát Christoph Steinacker is – Kovács Lászlóhoz 

hasonlóan – kampós lándzsacsúcsnak (Hakenlanzenspitze) tartotta.556

A kampós lándzsacsúcsok már a 4. században feltűntek, amint azt a vermand-i 

(dép. Aisne) előkelő harcossír is mutatja. Ursula Koch töretlen fejlődést tételez fel a 

későrómai példányoktól egészen a 7. század végéig, de felhívta a figyelmet az 5. századi 

fegyveres sírok ritkaságára is.557 A kampós lándzsákat általában a szárnyas lándzsák 

megjelenése előtti időszakra datálják.  

A szárnyas lándzsák (Flügellanze) felbukkanásának időpontja máig vitatott, Frauke 

Stein a B. kombinációs csoportba sorolta őket, s így a 710/720-as évek után jelentek volna 

meg.558 Hermann Ament559 és Ursula Koch560 az A és a B kombinációs csoportok datálását 

                                                 
550 Az egykori Jugoszlávia területén SEKELJ-IVANČAN 2004, 109–128. 
551 HUSÁR 2006, 47–78. 
552 Kat. 50 
553 EISNER 1934 és 1952. 
554 KOVÁCS 1979, 98., 104. 
555 KOVÁCS 1979, 104. 60. jegyzet nem véletlenül a Stollenlanze megjelölést használta, ugyanis 
MOOSBRUGGER-LEU 1971, 90–92. alapján dolgozott, aki e lándzsákat a 6-7. századra datálta. Fontos 
megjegyezni, hogy Peter PAULSEN (1969, 295.) ugyanezeket a svájci lándzsákat már a 8. századra keltezte.  
556 STEINACKER 1998, 14.  
557 KOCH 1982, 40.  Valójában a vermandi lándzsa még a nyélveretes lándzsacsúcsok közé tartozik, melyek 
szárnyas lándzsákkal való összefüggésére először Peter PAULSEN 1967b és PAULSEN 1969, 295. utalt. 
558 STEIN 1967, 104–110. 

 95



egy generációval korábbra tolta, s így a B csoport kezdete már 700 körülre lenne datálható. 

Később e datáláshoz Jörg Kleemann is csatlakozott, aki a szárnyas lándzsákat tartalmazó 

III. szakaszát 730/740 és 760/770 közé datálta.561  

Ha mindezeket tekintetbe vesszük, akkor a lándzsa a 7. század végénél, de 

legkésőbb a 8. század elejénél nem lenne későbbre datálható. Ugyanakkor, ha a sír 

kísérőleleteit vesszük szemügyre, feltűnő az öntött bronz széles pajzs alakú, 

laposindadíszes csüngős övveretek és bújtatóveret, melyet egybeöntött tokos végű 

laposindadíszes nagyszíjvég és kisszíjvég kísér.562 Az ilyen jellegű övgarnitúrák a késő 

avar kor jelenlegi relatívkronológiája alapján, nem 8. század elejére, hanem inkább 

középső harmadára keltezhető. Ráadásul a lándzsát kísérő langsax csúcsa is az él 

vonalában található, tehát nem a típus legkorábbi variánsába tartozik. 

A fentiek alapján tehát a kampós lándzsák (Haken- vagy Stollenlanze) nyugati 

datálása, és a sír késő avar kori besorolása között ellentét feszül. Ezt a kronológiai 

törésvonalat véleményem szerint az okozza, hogy a gazdag mellékletadás szokása a német 

területeken korábban zárult, mint az avaroknál, bár annyit meg kell jegyeznem, hogy egyik 

kultúrkörben sem egyértelmű ennek a pontos időpontja. 

A dévényújfalui lándzsacsúcs későbbi datálása mellett az általános kronológiai és 

módszertani meggondolásokon kívül egy tipológiai érv is felhozható. A bargeni lelet 

kapcsán az Ursula Koch által említett valamennyi rombusz alakú pengéjű kampós 

lándzsacsúcs köpűhossza meghaladja a pengehosszukat.563 Steinacker tipológiai rendszere 

alapján ugyanakkor az idő előrehaladtával a szárnyas lándzsák pengehossza egyre nagyobb 

lett a köpű rovására, míg végül a köpű hossza a pengehossznak alig egyharmadát érte csak 

el. Az általa idézett 8. század elejére datálható példányok mindegyike hosszú köpűvel és 

rövid pengével rendelkezik.564

Mindennek a dévényújfalui példány rendkívül hosszú pengéjével és rövid 

köpűjével ellentmond. Minden okunk megvan feltételezni, hogy hasonló fejlődéssel 

nemcsak a klasszikus szárnyas lándzsák esetében találkozhatunk, ez viszont azt jelentené, 

hogy a szárnyas lándzsák korai fejlődésével legalábbis párhuzamosan a kampós lándzsa 

                                                                                                                                                    
559 AMENT 1976, 336.; idem 1977.  
560 KOCH 1982, 24.  
561 KLEEMANN 2002, 293–295. Kleemann a kéziratát 1992-ben lezárta, így az itt felsorolt eredmények 
valójában 10 évvel korábbi állapotot tükröznek. 
562 EISNER 1952, obr. 52-53. 
563 KOCH 1982, 41. o. 9. jegyzet 
564 STEINACKER 1998, 22. 
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(Hakenlanze) is folyamatosan tovább élt. Ezzel a német kronológia és a késő avar kor 

kronológiája közti szakadás is megoldódna. 

A Söjtör–Petőfi utcai temető 12. sírjából származó lándzsa565 újabb problémákat 

vet fel. E lándzsacsúcs hosszú háromszög alakú, rombusz átmetszetű pengéje és rövid zárt 

köpűje a dévényújfalui példány párhuzamának tekinthető. Hossza mintegy 40 cm. E 

lándzsának nem maradt meg a szárnya, de a köpű aljának két oldalán látható réz 

forrasznyomok alapján Szőke Béla Miklós szárnyas lándzsának határozta meg. A lándzsán 

se szárnyak, se kampók nem maradtak, csupán a felerősítés helye látszik.  

E lándzsacsúcsot nem tekinthetjük sem szárnyas, sem kampós lándzsának, mert 

mindkét esetben a szárny, illetve a támasztó nyúlvány a köpű részét képezi. Hasonló 

felerősítési móddal a nyélveretes lándzsacsúcsoknál (Lanzenspitze mit Schaftbeschlag 

vagy mit loosen Aufhalter) találkozhatunk, ahol a felerősítés a rézdróttal való körbetekerés 

mellett éppen a forrasztás volt. 

A lándzsacsúcs a dévényújfaluihoz hasonló pengével és arányokkal rendelkezik, 

emiatt magától felvetődik a párhuzamos datálás lehetősége is. Bár a nyélveretes 

lándzsacsúcsokat a meroving korra szokás datálni, így elsősorban 6-7. századból ismerünk 

hasonló darabokat, nem lehetetlen, hogy ez a fegyvertípus is csak fokozatosan ment ki a 

forgalomból, és akár még a 8. század folyamán is tovább használhatták azt. 

Felmerülhetne ugyanakkor annak a lehetősége is, hogy ezek valójában helyi, 

Kárpát-medencei gyártmányok, melyek a nyugatiakat csak utánozzák. A helyi készítés 

felvethető ugyan a saxok esetében, amelyek viszonylag nagy számban fordulnak elő a 

Kárpát-medencei avarságnál, de a lándzsák esetében elég furcsa lenne. E két lándzsa 

kivételével hasonló méretű és formájú lándzsa nem ismert a késő avar korból, így 

számomra sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy ezek is import fegyverek, de egy olyan 

korszakból származnak, amikor e fegyverek sírba helyezése már nem volt szokás a nyugati 

területeken, de a morvaországi és dalmáciai karoling kori soros temetők használata még 

nem kezdődött meg. 

A fenti két típus mindegyike tehát átmeneti típusnak és a maguk nemében 

egyedülállónak tekinthető. 

 

L.IV.A/3.  A köpű és a penge hossza megegyezik  
(Kat. 238., 247., 267., 327.) (LXV. tábla, XX. térkép) 
 

                                                 
565 SZŐKE 1994a, 10/1. kép 
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Ez a típus a keskeny háromszög alakú pengével és a penge és köpű azonos hosszával 
jellemezhető. A penge szélessége nem haladja meg a köpű átmérőjét. E lándzsáknál a 
penge átmetszete mindig rombusz alakú, kivételt csupán a zsebesi 225. sír566 lándzsája 
képez, mely a csúcsánál hirtelen megvastagodik, és négyzet átmetszetűre vált, míg a 
zsebesi 67. sír lándzsája567 esetében a penge teljes hosszán megmarad a rombusz átmetszet. 

 

L.IV.B   Széles háromszög alakú penge 
(Kat. 3., 46/1., 238., 247., 250., 257., 303., 328., 516., 517., 532.) (LXVI. tábla, XX. térkép)  
 

E lándzsatípus közös sajátossága, hogy a penge háromszög alakú, a penge élei szorosan 

összetartanak. A penge átmetszete és a köpű kialakítása nem egységes, előfordulnak 

háromszög és rombusz és lencse alakú átmetszetek. A köpű és a penge hossza általában 

megegyezik egymással, egyes esetekben a penge sokkal szélesebb, mint a köpű. 

A típuson belül egyedi példánynak tekinthető a zsebesi 228. sír lándzsája,568 mely 

háromszög átmetszetű, széles háromszög alakú pengével, téglalap átmetszetű nyakkal és 

teljesen nyitott köpűvel jellemezhető. Hasonlóan széles háromszög átmetszetű és alakú 

penge csak a zsebesi 321. sírból ismert, bár jóval kisebb méretben.569 Széles háromszög 

alakú pengével rendelkezik a Tiszafüred-Majorosi temető 423. sírjának lándzsája, amely az 

öntött indadíszes tokos végű nagyszíjvég és a négyzet alakú öntött indadíszes veretek 

alapján a késő avar kor I. szakaszába datálható.570

E típusba tartozó lándzsák közül külön figyelmet érdemel a zsebesi 48. sír 

lándzsája,571 melynek pengéjét kétoldalt átlyukasztották. A lándzsa lencse átmetszetű 

széles háromszög alakú pengéjű, hosszú, keskeny nyakú, nyitott köpűs. E lándzsa 

jelentőségét egyediségén felül növeli, hogy a nagyszentmiklósi kincs 2. korsóján az ún. 

„győztes fejedelem” ábrázolásánál a lovas vállán egy zászlós rombusz alakú átlyukasztott 

pengéjű lándzsa látható.572 Hasonlóan átlyukasztott pengéjű lándzsák a szaltovói kultúra 

ún. erdős-steppei variánsának hamvasztásos sírjaiban találhatók.573

                                                 
566 Kat. 248. 
567 Kat. 239. 
568 Kat. 250. 
569 E lándzsa mindössze 17 cm hosszúságú (Kat. 257.) 
570 GARAM 1995, Taf. 90., Taf. 178/1. 
571 BUDINSKÝ-KRIČKA – TOČÍK 1991, 14-15, Taf. II/1. 
572 Az avar kori lándzsaábrázolásokról: (BÁLINT 2004a, 359.; HUSÁR 2007, 29–41.; FANCSALSZKY 
2007.) A 2. korsó győztes fejedelem árbázolásának leírása: (GSCHWANTLER 2002, 15; BÁLINT 2004a, 
424.) A lándzsával kapcsolatban Bálint Csanád az erdélyi áttört lándzsákat és III. Tiberios bizánci császár 
(698–705) arany solidusának ábrázolását idézte. (ibidem, 364.) 
573 Ezek a lándzsák azonban formailag jelentősen eltérnek a zsebesi 48. sír lándzsájától és a nagyszentmiklósi 
2. korsó ábrázolásától, mivel pengéjük levél alakú, és pengéjükön végig erős középborda fut végig. 
(Hasonlóan átlyukasztott pengéjű lándzsák a Suhaja Gomolša-i temetőből ismertek: MIHEEV 1985, 118., ris. 
9.119: ris. 10/12.; 120., ris. 11.; AKSENOV – MIHEEV 2006, ris. 40/1.; ris. 63/8., ris. 72/2.)  
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A háromszög alakú lándzsák külön csoportját alkotják azok a lándzsák, melyek 

hosszú, keskeny nyakkal rendelkeznek. A köpű rendkívül hosszú, a köpűszárnyakat 

szorosan egymás mellé hajlították, a penge viszonylag rövid, a teljes hossz egyharmadát 

sem éri el. A penge széles háromszög alakú és lapos rombusz átmetszetű. Ilyen lándzsa 

ismert a Tiszafüred-majorosi temető 757. sírjából, és a préselt lemezes szalagfonatos 

poncolt díszű nagyszíjvég alapján a közép avar korba datálható.574 Ezzel a formával 

kapcsolatban felmerülhet a hajítófegyverként való alkalmazás lehetősége is. 

 

L.V.   Hajítófegyverek  
(Kat. 42., 228., 329., 330., 331., 332., 402., 577) (LXVII. tábla) 
 

E csoportba azokat a szúrófegyvereket soroltam, amelyek a hagyományos szempontok 

szerint nem sorolhatók be sem a lándzsa-, sem a nyílcsúcsok közé, és amelyek ezáltal 

egyfajta átmenetet képeznek e két csoport között. Közös sajátságuk a viszonylag kis méret 

(10–19 cm) és a rendkívül keskeny köpű (1–1,5 cm). E fegyverek a fizikai tulajdonságaik 

miatt hajítófegyverként azonosíthatók. 

 

L.V.A   Rövid rombusz alakú pengéjű, hosszú, csavart nyakú, keskeny köpűjű 
dárdahegy. 

  (Kat. 577.) 
 
A késő avar korból származó egyik legkülönlegesebb fegyverlelet a kassamindszenti 

temető 46/83. sírjából előkerült hajítófegyver. Ez a fegyver kisértetiesen hasonlít a 

meroving kori Európából ismert ango-ra, mely leginkább a frank területeken terjedt el. A 

19 cm hosszú, keskeny vas fegyver végén rendkívül kis méretű, lekerekített négyzet 

átmetszetű rombusz alakú hegy található, melynek hossza mindössze 2,5 cm, szélessége 

pedig 8 mm. Megkülönbözteti az ango-któl, hogy a hegye nem szakállas. A fegyver nyaka 

rendkívül hosszú, keskeny, nyújtott, átmetszete négyzet alakú, közvetlenül a hegy alatt 

megcsavarták, a nyak teljes hossza 12,2 cm, a köpű viszonylag rövid és keskeny, 

mindössze 4,2 cm hosszú, külső átmérője pedig összesen 1,1 cm.  

 

L.V.B  Nagy méretű, aszimmetrikus köpűs szakállas vas hegyek 
  (Kat. 42., 228., 329., 330., 331., 332., 402.) 

 

                                                 
574 GARAM 1995, Taf. 117.  
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Hajítófegyverek csúcsainak tekinthetjük a köpűs szakállas vas hegyek egy részét is, 

melyek mérete nagyobb 10 cm-nél. Ezek közé tartozik a zsebesi temető 58. sírjából 

származó vas dárdacsúcs is, mely 12,5 cm-es hosszával már egészen biztosan nem lehetett 

nyílcsúcs. Hasonlóan nagy méretű köpűs szakállas hegyek általában csak egyik oldalukon 

szakállal ellátottak, így elképzelhető, hogy aerodinamikai tulajdonságaik sem voltak 

megfelelőek. 

 

2. Lándzsapapucsok 
(Kat. 415., 417., 419.) (LXVII. tábla) 
 
Lándzsapapucsok eddig csupán egy késő avar kori temetőből ismertek. Először a párkányi 

temető ásatója, Anton Točík hívta fel rájuk a figyelmet,575 majd egészen Martin Husár 

felvidéki lándzsákról írt szakdolgozatáig nem foglalkoztak velük.576  

A lándzsapapucsok kis méretű, egyszerű tárgyak, mindhárom ismert példányt 

vaslemezből hajlították kúp alakúra, átlagos hosszuk mindössze 6 cm. A lándzsapapucsok 

jelentősége, hogy meghatározza a lándzsanyél hosszát is, így a párkányi 38. sír 

lándzsájának eredeti hossza 160 cm volt,577 míg a 154. síré csupán 130 cm.578 A 258. sír 

esetében a lándzsanyél eredeti hosszára nincs adatunk.579 Az ismert lándzsanyélhosszok 

arra utalnak, hogy ezek nem lehettek döfőlándzsák, mert azok hossza általában jelentősen 

meghaladta a két métert is. Fontos megegyezni ugyanakkor, hogy mindhárom 

lándzsapapuccsal is ellátott lándzsa csúcsa lapos levél alakú volt, átlagos hosszuk 30 cm-re 

tehető, így elképzelhető, hogy ezeket dobófegyverként használták. 
 

 

4. Lándzsanyelek 

 

Jelenleg 15 koraközépkori (ebből 12 avar kori) faminta áll rendelkezésünkre a mai 

Szlovákia területéről a lándzsanyelek faanyagának meghatározására. A téma kutatása 

elsősorban E. Hajnalová nevéhez kötődik, aki az 1980-as évek óta foglalkozott régészeti 

anyagban található petrifikálódott növényi maradványok (elsősorban famaradványok) 

növénytani meghatározásával. E leletek között szép számmal képviseltették magukat a 

                                                 
575 TOČÍK 1968b, 20−21. 
576 HUSÁR 2005., idem 2008, 457−470. 
577 TOČÍK 1968b, 20−21., Taf. XX/20. 
578 Ibidem, Taf. XXXIV/23. 
579 ibidem, Taf. LI/14. 

 100



lándzsák is.580 Legújabban Martin Husár foglalkozott a kérdéssel, aki Hajnalová 

meghatározásai alapján a régészeti és növényföldrajzi adatok kombinálásával az észak-

kisalföldi temetők északi irányú kapcsolatait igyekezett kimutatni.581

  A következő esetekben vannak adataink a lándzsanyél faanyagára:  
- Komárom–Hajógyár 30. sír: nyírfa (Betula) (Kat. 225.) 

- Komárom–Hajógyár 63. sír: erdei bükk (Fagus silvatica) (Kat. 226.) 

- Komárom–Hajógyár 85. sír: erdei bükk (?) (Fagus silvatica) (Kat. 228.) 

- Komárom–Hajógyár 87. sír: erdei bükk (Fagus silvatica) (Kat. 229.) 

- Komárom–Hajógyár 101. sír: jegenyefenyő (Abies alba) (Kat. 230.) 

- Komárom–Hajógyár 118. sír: jegenyefenyő (Abies alba) (Kat. 231.) 

- Komárom–Hajógyár 129. sír: almafélék (cf. Pomoideae) (Kat. 232.) 

- Komárom–Hajógyár 130. sír: almafélék (cf. Pomoideae) (Kat. 233.) 

- Komárom–Hajógyár 132. sír: jegenyefenyő (Abies alba) (Kat. 234.) 

- Kassa–Zsebes 94. sír: tölgyfa (Kat. 242.) 

- Kassa–Zsebes 232. sír: lombos fa pontosabb meghatározás nélkül (Kat. 251.) 

- Dunaradvány–Virt 62. sír: fenyőfa pontosabb meghatározás nélkül (Kat. 389.) 

A lándzsanyél faanyagát elsősorban annak fizikai tulajdonságai határozzák meg. A 

szúrófegyver számára a legkedvezőbbek a kemény, de egyben rugalmas fafajták, mint 

például a bükkfa. A dobófegyverek, így a dárdák számára viszont sokkal alkalmasabbak a 

könnyű és hajlékony fafajták, mint például a nyírfa. A fentiek alapján a komárom-

hajógyári 30. és 132. sír lándzsája feltételesen dobófegyvernek, dárdának tekinthető. 

Husár a fenti meghatározásokat rávetítette a mai Szlovákia jelenlegi viszonyokat 

tükröző növényföldrajzi térképére, s ezzel az egyetlen tölgyfa kivételével azt sugallta, hogy 

a lándzsák faanyagát az északi hegyvidékről szerezték be a Duna északi partján élők.  

A jegenyefenyőre ez a megállapítás még igaz lehet, bár módszertanilag ez esetben 

is megkérdőjelezhető egy mai ország növényföldrajzi térképének használata. A 

jegenyefenyő kizárólag hegyvidékeken él, így mai összeurópai elterjedési térképén a 

Kárpátok és az Alpok vonulata rajzolódik ki élesen. Ugyanakkor még a mai Magyarország 

területén is megtalálható ez a növényfaj a Kőszegi-hegység és az Őrség jegenyefenyős 

bükköseiben,582 nem is beszélve a Kis-Kárpátokról, illetve az osztrák Alpokról. 

Még kevésbé egyértelmű a helyzet a bükkfa esetében. A bükkfa leginkább a 

hegyvidéket kedveli, elsősorban a 600 és 1000 méter tengerszint feletti magasságú 

területeken honos, de ismertek úgynevezett szubmontán bükkösök is, így tölggyel keverve 
                                                 
580 A régészeti fameghatározási kutatásokhoz: HAJNALOVÁ 1987, 381–384.; idem 1993, 347–349.; idem – 
MIHÁLYIOVÁ – HAJNALOVÁ 2006, 87–92. 
581 HUSÁR 2008, 3–14. 
582 KEVEY 2006, 49. 
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előfordul e magasság alatt is. E fafajta a mai Magyarországon is viszonylag gyakori 

elsősorban a középhegységek területén, mint az Északi- és a Dunántúli-középhegység, a 

Mecsek és az Őrség.583 A bükkfa egyik lehetséges származási helye így a Komáromtól 

mindössze 40 km-re fekvő Börzsöny hegység. 

Az almafélék és a tölgyfa esetében egyértelműen déli, illetve síksági kapcsolatokról 

beszélhetünk, ezeket akár helyben, az Észak-Kisalföld területén is beszerezhették.  

A lándzsanyél hosszára vonatkozóan 16 adattal rendelkezünk. Ezek zöme a sírban 

megfigyelhető fanyomok vagy a párkányi temető esetében a lándzsapapucsok alapján volt 

meghatározható.  
- Vízkelet 2. sír, 135 cm 

- Dévényújfalu lovas sír, 170 cm 

- Dévényújfalu 95. lovas sír, 200/210 cm (Kat. 36.) 

- Dévényújfalu 107. lovas sír, 178 cm (Kat. 37.) 

- Dévényújfalu 124. lovas sír, 240/260 cm (Kat. 38.) 

- Dévényújfalu 131. lovas sír, 200 cm (Kat. 39.) 

- Dévényújfalu 132. lovas sír, 220 cm (Kat. 40) 

- Dévényújfalu 147. lovas sír, 195 cm (Kat. 41.) 

- Dévényújfalu 497. lovas sír, 180 cm (Kat. 49.) 

- Dévényújfalu 524. lovas sír, 180 cm (Kat. 50.) 

- Dévényújfalu 597. lovas sír, 8,5 cm hosszú töredék (Kat. 57.) 

- Kassa–Zsebes 94. lovas sír, 8,6 cm hosszú töredék (Kat. 242.) 

- Párkány 38. sír, 160 cm (Kat. 415.) 

- Párkány 154. sír, 130 cm (Kat. 417.) 

- Tiszafüred 40. lósír, 85 cm hosszú töredék (Kat. 492.) 

A fenti adatok természetesen legtöbb esetben csak hozzávetőlegesen, minimális 

értékként használhatók, hiszen nem biztos, hogy a lándzsákat minden esetben ép nyéllel 

helyezték sírba, illetve, hogy a lándzsanyél teljes hossza jól megfigyelhető nyomot hagyott 

a sírföldben. Annyi mindenesetre így is megállapítható, hogy a lovas sírokban talált 

lándzsák általában hosszabbak, mint az egyszerű gödörsíros temetkezések lándzsái. A 

lándzsapapuccsal rendelkező lándzsák nyele pedig viszonylag rövid. A lovas sírokban 

talált lándzsák átlagos hossza eléri a 2 métert, így ezeket valószínűleg döfőlándzsaként 

használták. 

 

5. Összegzés 

 

                                                 
583Ibidem, 40–55. 
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A katalógusban szereplő 609 lándzsából 479 példány volt alkalmas közelebbi besorolásra, 

ami az összes lándzsacsúcs 78,6 %-át jelenti. A maradék 27 %-ot elsősorban a csak 

előzetes jelentésekből ismert lándzsák teszik ki. Az osztályozott lándzsacsúcsok 

legnagyobb része (45 %, 190 db) a nádlevél alakú lándzsacsúcsok (L.I) közé tartozik, ez a 

pengetípus tekinthető tehát az avar korban legelterjedtebbnek. Meglepően nagy számban 

voltak jelen a levél alakú lándzsacsúcsok (L.III) is, melyek az összes lándzsa 36%-át (168 

db) teszik ki. Az előzőeknél jóval ritkábbnak tekinthetők a kónikus lándzsacsúcsok (L.II, 9 

% és 40 db) és a háromszög alakúak (L.IV, 6 % , 25 db). 

A szúrófegyverek fő pengetípusainak 
megoszlása

45%

10%

39%

6%

L.I

L.II

L.III

L.IV

 

Természetesen ezek az arányok nem tekinthetők állandónak, hanem a kronológiai 

változások függvényei voltak. Az egyes fő pengetípusok időbeli megoszlását a következő 

diagram mutatja.  

A szúrófegyverek formacsoportjainak kronológiai 
megoszlása
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A fő formacsoportok kronológiai megoszlása szerint a kora avar korban két 

pengetípus (L.I : nádlevél és L.III : levél alakú) abszolút domininaciája figyelhető meg. 

Érdekes jelenség, hogy ebben az időszakban a levél alakú lándzsák száma még felülmúlja a 

nádlevél alakúakét. A közép avar korban a lándzsacsúcsok számának hirtelen csökkenése 
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volt tapasztalható, a kevés ismert darab nagyobb része a nádlevél alakúak (L.I) közé 

sorolható, emellett megfigyelhető volt a kónikus lándzsacsúcsok (L.II) arányának 

növekedése. A késő avar korban a nádlevél alakú lándzsacsúcsok (L.I) abszolút többsége 

mellett a kónikus forma növekvő aránya és a levél alakú lándzsák jelentős száma a 

jellemző.  

A kora avar kori lándzsacsúcsok formai osztályozása alapján bizonyos tipológiai 

folyamatok mutathatók ki. Egyrészt megfigyelhető az L.I.A típuson belül a fokozatos 

egyszerűsödés, a kötőtag eltűnése és a rácsmintás gyűrűk utánzása felé haladás. 

Kimutatható, hogy az elhegyesedő lándzsacsúcsok (L.II. formacsoport) csak a korszak 

legvégén jelennek meg. 

A lándzsacsúcsok formai változatosságában e fegyvertípus széles körű kulturális 

kapcsolatrendszere is tükröződik. Az L.I. csoport lándzsacsúcsai megtalálhatók 

Belső−Ázsiában584  éppúgy, mint Kelet-Európában.585 Az L.I. formacsoporthoz tartozó 

lándzsacsúcsok azonban előfordulnak bizánci környezetben az Észak-Balkánon is,586 a 

jelentős bizánci kulturális hatások alatt álló langobard Itáliában és a meroving kori Dél-

Németországban is.587

A LIII. formacsoportba sorolható levél alakú lándzsacsúcsok leginkább a meroving 

kultúrkörre jellemzőek,588 de megtalálhatók az észak-balkáni kora-középkori bizánci 

erődök leletanyagában is.589 A középbordás levél alakú lándzsák (L.III.D) is elsősorban a 

nyugati területekre jellemzőek, megtalálhatók Itáliától egészen a Rajna-vidékig.590

A lándzsák szerepe a közép- és késő avar korban jelentősen csökkent a 

rendelkezésünkre álló forrásanyag alapján. A közép avar korból mindössze 37 lándzsát 

ismerünk, míg a késő avar korból 160 darabot. A közép avar kori lándzsák ilyen csekély 

számát több tényezővel is magyarázhatjuk. Egyrészt ez a periódus mind a kora, mind a 

                                                 
584 GAVRILOVA 1965, 55; HUDJAKOV 1986, 106−107, 156−157. A rendkívül kis darabszám megnehezíti 
az értékelésüket, úgy tűnik, hogy e területen elsősorban az I/2 típus terjedt el. 
585 A Kaukázus vidékén Dyrso (BÁLINT 1989, Abb. 14: 12, 13); Donyfars (KAMINSKY 1996, Fig. 8: 8.) 
Baltikum: KAZAKJAVIČJUS 1988, 41–42, Ris. 15.: a szerző III. típusa nádlevél alakú, a penge jelentősen 
hosszabb, mint a köpű, (= I/4) de a penge formája és a facettált köpű figyelemre méltó, datálásuk a Kárpát-
medencei példányokéval párhuzamos: VI–VII. sz. A mai Ukrajna területén a VII. században szinte teljesen 
hiányoznak a kopják, lásd: KOMAR – SUCHOBOKOV 2000 összefoglalása, akik csak a VIII–X. századból 
tudtak lándzsacsúcsokat felmutatni.  
586 Sadovec: UENZE 1992, I. 445. II. Taf. 42: 1–4. A formacsoport bizánci elterjedésének vizsgálatát 
jelentősen gátolja, hogy e területen nem temetkezésekből, hanem telepekről ismertek. 
587 Gyűjtésükre lásd von FREEDEN 1991, 626−627; SCHULZE-DÖRLAMM 2006, 494−496. 
588 HÜBENER 1977, 510−527; KOCH 2001, 61−63. 
589 Sadovec (UENZE 1992, I. 445; II. Taf. 42: 5–7.); Caričin Grad (KONDIĆ – POPOVIĆ 1977, Tabl. XVII: 
96; BAVANT et al. 1990, 230, Fig. 165, Pl. XL: 246.) 
590 HÜBENER 1972, 196, Abb. 2.: 90 példányt gyűjtött össze. 
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késő avar kornál rövidebb időtartamú volt, nagyjából 50-60 évig tartott. Másrészt a közép 

avar kori férfisírokat elsősorban az övgarnitúrák alapján tudjuk azonosítani, míg a 

bizonytalan eseteket az adott temetőre jellemzőbb, illetve a horizontálstratigráfiailag 

megfelelő időszakra datáljuk. 

A lándzsák közép avar kori elterjedésében a továbbiakban is a Dunántúl túlsúlya 

figyelhető meg, a 19 közép avar kori lándzsás lelőhelyből 12 a Dunántúlon található, 3 

pedig annak közvetlen közelében a Duna északi partján. A késő avar korban a lándzsák 

elterjedésében az északnyugati peremterületek nagyobb szerepet kapnak, de továbbra is 

nagy szerepet játszik a Dunántúl és a Közép-Tisza vidék. Fontos megjegyezni, hogy az 

északi lelőhelyek nagy része közvetlenül a Duna mellett fekszik az egykori 

átkelőhelyeknél. A hagyományosan leletszegény területek, mint a Kisalföld és a Tiszántúl 

továbbra is üresek maradtak. Nagyobb koncentrációt csupán a Maros völgyében, az 

Erdélyi-medencében tudunk megfigyelni. 

Ebben az időszakban a nádlevél alakú lándzsák pengeszélességének csökkenése és 

a penge átmetszetének négyzet alakúvá válása (L.I.F) figyelhető meg. Új jelenség a 

keskeny levél alakú, rombusz átmetszetű pengetípus (L.III.C) nagy arányú alkalmazása, 

amely új nyugati eredetű lándzsatípusok (Egling- és Pfullingen-típus) megjelenéséhez 

kapcsolódik. E korszak folyamán csekély mennyiségben ugyan, de megjelennek a szárnyas 

lándzsakhoz tartozó kampós lándzsacsúcsok (Hakenlanze) is. 
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III. Vágófegyverek 
 

 

Vágófegyvereknek tekinthetők azok a harci eszközök, melyek hosszú vas pengével és 

ehhez kapcsolódó viszonylag rövid markolattal rendelkeznek. Az alábbi munkában a 

vágófegyverek közé sorolom a két- és egyélű kardokat, szablyákat, saxokat és tőröket 

egyaránt. E helyt nem foglalkozom viszont a baltákkal, melyek használata és 

hatásmechanizmusa az előzőektől jelentősen eltér. 

A továbbiakban a vágófegyverek (V) osztályozásának fő kritériuma a penge, ez 

alapján megkülönböztetek kétélű kardokat (V.I), egyenes egyélű kardokat (V.II), ívelt 

pengéjű, fokéllel rendelkező szablyákat (V.III.) és a viszonylag rövid, széles egyélű 

pengéjű saxokat (V.IV). A markolat hosszát, kiképzését, esetleges díszítéseit, a kard 

tokjának nemes- vagy színesfém vereteit, felfüggesztését másodlagos kritériumként 

kezelem.  

A vágófegyverek értékelését több szempont is nehezítheti. Ezek közé tartozik, hogy 

több esetben töredékesen kerülnek elő (105 eset, 14,8 %), vagy maradnak fenn, így ezek 

forrásértéke a teljes egészében fennmaradt kardoktól alapvetően eltér, a legtöbb ilyen 

esetben az eredeti kard típusa meghatározhatatlan volt. A katalógusban említett 706 

sorszámozott esetből 23-ban csak a függesztőfülek, két esetben pedig a keresztvas, 9 

esetben (4,8 %) pedig csak a markolat végét borító kupak utalt a sírban kardra, így a 

vágófegyver pengéje értékelhetetlen. A tárgyalt kardok közül 36 példány (3,4 %) elveszett, 

és nem maradt fent róluk dokumentáció.  

A leletanyagban több keveredés történt, így előfordult, hogy ugyanaz a vágófegyver 

több név alatt is szerepelt, ezek a katalógus írásakor külön sorszámot kaptak. Ezekben az 

esetekben kereszthivatkozásokkal tüntettem fel, hogy valószínűleg melyik síregyüttessel 

azonosíthatók. Ez összesen nyolc esetet érintett.591 A katalógusba a szakirodalomban 

említett összes vágófegyvert felvettem, ezek jelentős része azonban publikálatlan és csak 

előzetes jelentésekből ismert. Sok közülük az őrzési helyként feltüntetett múzeumban sem 

                                                 
591 Így meg kell említeni, hogy a Kunbaracs–Baracsi-pusztáról (Kat. 939.) származó fegyver szerepelt már 
Baracs-Ágocs tanya (Kat. 621.), Csanád (Kat. 689.) és Jánoshida 125. sír (Kat. 807.) megjelöléssel, míg a 
Magyar Nemzeti Múzeumban Gyoma–Köröspart (Kat. 759−760.) lelőhelynéven szereplő két kard 
valószínűleg azonos a Gyoma–torzsászugi (Kat. 762.) vágófegyverekkel. A 770. és 771. katalógusszámon 
szereplő Győr–téglavetői egyélű kardok valószínűleg a 484. és 494. sírok (Kat. 773-774.) kardjaival 
azonosak. 

 106



megtalálható, sőt gyakran leltározatlanok.592 Előfordulnak bizonytalan adatok, amelyek 

bekerültek a katalógusba.593 A fentiek miatt összesen csak 535 vágófegyver volt alkalmas a 

penge alapján történő osztályozásra, ez a katalógusban szereplő tételek 75,77 %-át teszi ki. 

A pengék értékelését sok esetben hátráltatja az is, hogy gyakran azokat a fa tokkal 

együtt helyezték a sírba. Szerencsére a penge szélessége vagy a fa tok átmetszete alapján 

általában ezekben az esetekben is megállapítható, hogy a penge egy- vagy kétélű, de a 

penge pontos metrikus adatait és keresztmetszetét nélkülöznünk kell. 

 

1. A vágófegyverek típusai  

 

A dolgozat írásakor Simon László anyaggyűjtésére és disszertációjára több szempontból is 

támaszkodtam, de osztályozását és az eredeti számozását nem követtem. Ennek egyik oka, 

hogy éppen Simon megállapításai szerint a kora avar korban a kétélűből az egyélű felé való 

fejlődés figyelhető meg a kardok esetében, épp ezért logikusabbnak tűnt először a kétélű 

kardokkal foglalkozni. Simon a penge és a keresztvas előfordulásának kombinációját vette 

fő kritériumnak, míg számomra a fő kritérium a penge. A további felosztásokat így ezen 

belül teszem. Bár szigorúan véve logikailag nem a pengéhez tartozik, külön fő csoportként 

kezelem a karikás markolatvégű kardokat, mivel ezek markolatkarikáját általában a 

pengével azonos vasdarabból alakították ki.594  

A fentiek alapján tehát négy fő csoportot különítek el: V.I. kétélű kardok; V.II. 

egyélű kardok; V.III. szablyák, V.IV. saxok. A keresztvas előfordulását a nagy 

kategóriákon belül vizsgálom. Nézetem szerint az egyes fő kategóriák sorrendje 

átfedésekkel egyben kronológiai egymásutániságot is jelöl. 

 

V.I   Kétélű kardok  

 
                                                 
592 A hiányosan vagy csak előzetes közleményként közölt leletek száma 98 (13,88 %). Több esetben egy-egy 
publikálatlan temető fegyvereinek a listáját kaptam meg, így ezek a statisztikákban szerepelnek, de az 
osztályozásukat nem végezhettem el: Győr–Ménfőcsanak (Kat. 765–766.), Szekszárd–Tószegi-dűlő (Kat. 
1103–1111.), Táp–Borbapuszta (Kat. 1122–1125.) vagy csak a leltárkönyv alapján dolgozhattam: 
Hortobágy–Árkus (Kat. 798–801.) 
593 Ezek egy része régi ásatásból származik, ahol az ellenőrzésre már nincsen lehetőség (különösen jellemző 
ez Sőtér Ágost néhány korai ásatására, mint Nemesvölgy (kat. 735–741.) és Csúny (647–649.) esetében, ahol 
a szerző kis vastöredékeket azonosított kardokként, míg öt vágófegyvert kizárólag SZENTPÉTERI József 
(1993.) gyűjtése említett, és máshol nem bukkantam a nyomukra. 
594 Kivétel itt is akad, gondolhatunk például a nagyolaszi (Mandjelos) kardra, mely esetben a vas 
markolatnyúlványhoz szegecselték hozzá a bronz markolatkarikát. (ERCEGOVIĆ – PAVLOVIĆ 1973-74, 
108, Fig. 1., I. t. 1.; Pl. III/1-3.) 
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Az egyenes kétélű kardok között többféle eredetű és kiképzésű vágófegyverek fordulnak 

elő. Közös sajátosságuk a viszonylag széles, kétélű penge, ugyanakkor a penge közepén 

futó vércsatorna, a penge damaszkolása, a keresztvas megléte vagy hiánya alapján 

különböző csoportokkal számolhatunk.595  

 

V.I.A   Széles vércsatornával rendelkező kétélű pengéjű kardok (spathak) 
 

V.I.A/1  Keresztvas nélküli  (korai) spathak 
(Kat. 667., 838., 866., 891., 893., 894., 896., 897., 899., 900., 901., 903., 905., 908., 909., 
910., 911., 914., 915., 916., 919., 921., 923., 924., 926., 927., 928., 932., 933., 934., 999., 
1004., 1006., 1007., 1009., 1024., 1025., 1094., 1096., 1098., 1099., 1102., 1103., 1111., 
1136., 1144., 1148., 1149., 1156., 1216., 1217., 1218.) (LVIX–LXXIX. tábla, XXVII. 
térkép) 
 

Széles, kétélű pengéjű kardok, a penge középvonalában enyhe vércsatorna fut végig, a 

markolattüske viszonylag keskeny, négyzet vagy téglalap átmetszetű, oldalnézetben trapéz 

alakú, a markolattüske végén gyakran öntött bronzból vagy vasból készült markolatgomb 

található. A pengetőn általában szögletes vállat képeztek ki, a penge élei sokáig 

párhuzamosan futnak, és csak a csúcs közelében futnak össze ívesen. A penge középső 

részét gyakran damaszkolták. Az avar kori spathak nem rendelkeznek keresztvassal, ennek 

egyik oka az lehet, hogy a keresztvas ez esetben szerves anyagból, például fából 

készülhetett.596 A spathak rendszerint 80 – 90 cm hosszúak és 4-5 cm pengeszélességűek, a 

markolat hossza 10 és 15 cm között ingadozik. Összesen 52 kora avar kori kard sorolható e 

típusba.  

A spathak hosszú, széles, kétélű pengével rendelkező kardok. Eredetileg a késő 

római lovassági kardokból származnak, de széles körű elterjedésüket nagyban segíthette a 

hosszú, kétélű hun kori lovassági kardok párhuzamos megjelenése.597 A meroving világban 

a spathak fejlődésében ugyanakkor a későrómai hagyományoknak nagy jelentősége volt, 

Németországban a Rajna-vidéki későantik műhelyek továbbélése is kimutatható.598  

A spatha kifejezés használata már a római korban elkezdődött előbb a gladiussal 

párhuzamosan,599 majd a spatha az előbbit teljesen kiszorította, így az a későrómai és 

                                                 
595 A Kat. 733. és 1054. számú kardok nem voltak közelebbről besorolhatók. 
596 Erre meroving és angolszász területről több példa is van.  
597 ANKE 1998, 73. a kétélű kardokat (spatha) két csoportra osztotta, és nyugati és keleti kardformákat 
különböztetett meg. 
598 WERNER 1953, 40−43. erős későrómai kontinuitással számol a Rajna vidéken; BÖHNER 1987, 412. 
599 A köztársaság és a kora császárkorban megkülönböztették a kelta spatha-t a római gladiustól ld. KOLIAS 
1988, 136.  
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bizánci hadsereg általánosan elterjedt kard elnevezése lett.600 A spathak a kora 

középkorban rendkívül széles körben elterjedtek, gyakorlatilag Európa egész területén 

alkalmazták azokat.  

A spathak kutatása elsősorban meroving területeken folyt, a téma első teljesség 

igényével készült összefoglalása Ellis Behmertől származik,601 az ő munkáját folytatta 

Wilfried Menghin, aki a fegyver európai összefoglását adta.602 Munkája során olyan 

összefoglalásokra is támaszkodhatott, mint az angolszász kora-középkori spathak 

feldolgozása.603 A spathak kutatástörténetében külön figyelmet érdemelnek a damaszkolás 

mintázata, technikája és a kronológiájuk közötti összefüggésekkel foglalkozó 

tanulmányok.604  

A magyar kutatás elsősorban hun, illetve kora meroving kori (langobard és gepida) 

előfordulásaival foglalkozott, és viszonylag későn figyelt fel avar kori jelenlétükre. A 

környei temető feltárása és feldolgozása során Salamon Ágnes és Erdélyi István már 

felfigyelt a nagyszámú spathaleletre, ugyanakkor ők ezt azzal magyarázták, hogy a temető 

még az avar honfoglalás előtti időszakból származik.605 Elsőként Kiss Attila hívta fel a 

figyelmet arra, hogy e fegyvertípus rendkívül gyakorinak tekinthető a kora avar kor kelet-

dunántúli és erdélyi fegyveres sírjaiban, amit ő a gepida továbbéléssel kapcsolt össze.606 A 

tárgytípus Közép-Tisza-vidéki jelenlétére Garam Éva tiszafüredi temetőpublikácója hívta 

fel a figyelmet.607 Jelentősek Vida Tivadarnak a spathak felfüggesztésével kapcsolatos 

kutatásai is.608  

A kora avar kori Kárpát-medencéből 52 spatha ismert. E fegyverek területi 

eloszlása nagyon aránytalan, 12 darab a Kölked–Feketekapu A és B temetőből, 10 pedig 

Környéről származik, ez a két lelőhely képviseli az e típusba tartozó darabok mintegy felét.  

                                                 
600 LAMMERT 1929, 1544–1545. A szó megtalálható a görögben is (σπαθη), viszonylag gyakran 
alkalmazzák a bizánci források is (KOLIAS 1988, 137.). 
601 BEHMER 1939. 
602 MENGHIN 1983. 
603 DAVIDSON 1962. 
604 Ursula KOCH (1977, majd később idem 2001, 84.) a schretzheimi temető elemzése során szoros 
kapcsolatot látott a temető egyes szakaszai és a damaszkolás fajtája között. A bennünket érdeklő korszakban 
a halszálka alakú damaszkolás volt jellemző. A meroving kori damaszkolásról: (BÖHNE – DANNHEIMER 
1961, 107–122. és YPEY 1982, 381–388., az újabb módszerekre lásd MÄDER 2000, 17–27.; idem 2002, 
277–285.; idem 2004, 23–31.) 
605 A környei temető monográfiájában (SALAMON – ERDÉLYI 1971, 70−71.) megfogalmazott elmélet 
szerint a temető még a 6. század első feléből származik. Erre vonatkozó vitához lásd az I.2.c fejezetet. 
606 KISS 1992; idem 1996. 
607 GARAM 1995., majd KISS 1999/2000, 359–365. 
608 VIDA 2000, 161–175. 
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A spathak területi eloszlása a kora avar korban
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A kora avar kori spathak elsősorban a Kelet-Dunántúlon összpontosulnak, számuk 

kiemelkedően magas bizonyos lelőhelyeken, így Környén, a Kölked-Feketekapui A és B és 

a Szekszárd–Bogyiszlói úti temetőkben. A Nyugat-Dunántúl már jóval gyengébben 

képviselt, Zala megyéből csupán a Fenékpuszta-pusztaszentegyházi dűlői spathagomb609 és 

a kora avar kor második felére tehető Kehida-Központi Tsz-major 1. sírjában talált spatha 

ismert. 

A Tisza középső folyásánál a tiszafüredi,610 tiszaderzsi611 és tiszagyendai temetők 

emelhetők ki. A tiszagyendai darab különlegessége, hogy mellékletei alapján akár gepida 

kori is lehetne, ugyanakkor Maurikios Tiberios éremmel került elő.612 A Tisza vidéki 

darabok a helyi gepida továbbélés bizonyítékának tekinthetők. 

Hasonló a helyzet az Erdélyből ismert példányokkal a veresmarti,613 

marosnagylaki614 és baráthelyi 3. temetők615 használata még az avar foglalás előtt 

megindult, ugyanakkor még a 7. században is tovább temetkeztek bennük.616 Így e 

területen is kontinuitással számolhatunk. 

                                                 
609 Müller Róbert a leletet a kora avar korra, a 7. század első felére datálta a fa pohár aranylemez veretének 
díszítése miatt (MÜLLER 1999/2000, 351., 355–356.). Újabban egyrészt a germán állatornamentika kutatása 
(HEINRICH-TAMÁSKA 2006b, 513–514.) másrészt a természettudományos vizsgálatok (STADLER et al. 
2003, 268–269.) alapján valószínű, hogy a sír még a 6. század második felére datálható.  
610 Kat. 1148., 1149., 1156.,  
611 Kat. 1144. 
612 A lelet publikálatlan: http://www.mnm.hu/Upload/doc/mnm_sajtoanyag_tiszaroff.pdf  
613 Kat. 1216., 1217., 1218. 
614 Kat. 1004., 1005., 1006., 1007., 1009. 
615 Kat. 644., 645., 646. 
616 Az erdélyi gepida temetők továbbéléséhez anyagközlések: (KOVÁCS 1913; idem 1915.); értelmezésük: 
(BÓNA 1978, 123–170.; idem 1986a, 162–164.; HOREDT 1985, 164–168.; HARHOIU 2001, 110–120.) 
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A dunántúli darabok helyzete annyiban tekinthető másnak, hogy itt a 6. század 

második felében (erre utalnak a háromtagú övgarnitúrák) helyi előzmények nélkül jelennek 

meg,617 így e temetők etnikai besorolása nem egyértelmű. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a spathak használata a 7. században tovább 

folytatódott, a legkésőbbi időszakra a tiszafüredi leletek datálhatóak, amelyek sírba 

helyezése nem történhetett a 7. század középső harmadánál korábban.618  

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a spathak jelentős szerepet töltöttek be a kora 

avar kori vágófegyverek között, ugyanakkor használatuk elsősorban az avar kori germánok 

lakta területre korlátozódott.  

 

V.I.A/2  Keresztvassal ellátott (késői) spathak 
(Kat. 663., 1117., 1248., 1283.) (LXXX. tábla, XXVII. térkép) 
 

A késő avar kor folyamán rendkívül ritkán ugyan, de előfordulnak egyenes, széles pengéjű 

nyugati eredetű kardok, azaz spathak is. E kardok alapvetően különböznek a kora avar 

korban elterjedt spathaktól. A 8. századra datálható spathak már minden esetben 

rendelkeznek keresztvassal és markolatgombbbal. Pengéjük a korábbi darabokhoz 

hasonlóan széles, sekély vércsatornával ellátott. Összesen három kard sorolható e típusba. 

A késői spathak osztályozása elsősorban a kard markolatgombjára és a keresztvasra 

(németesen összefoglalóan Gefäß) koncentrált, és a kard pengéjét csak ritkán vették 

vizsgálat alá. A klasszifikáció alapjait Elis Behmer fektette le,619 majd Frauke Stein 

foglalta össze a 8. századból származó spathakat,620 később a Kárpát-medencei 

példányokkal is foglalkozott.621 Az egyenes kétélű kardok késői, viking kori tipológiáját a 

skandináv leletek alapján Jan Petersen alkotta meg, e kardok többsége azonban a 

korszakunknál későbbi időszakból származik.622 A kutató osztályozását a markolat 

szerelékei, elsősorban a markolatgomb alapján végezte. Petersen típusbeosztása később is a 

                                                 
617 Leszámítva a langobard temetőket, amelyek használata 568-ban elméletileg megszűnik (BÓNA 1984, 
309.) Újabban több adat utal a kora avar kori langobard kontinuitásra is: a Fenékpuszta–Pusztaszentegyházi-
dűlői langobard sír üvegberakásos arany spathagombja (MÜLLER 1999/2000, 345.) és a szentendrei 34. sír 
(BÓNA 1974, 122., 62–63.; MENGHIN (1983, 359.) és a pottenbrunni 65. sír (STADLER et al. 2003, 267., 
Abb. 3.) Weihmörting-típusú spatha-övgarniturája.  
618 GARAM Éva (1995, 424.) szerint a tiszafüredi temető használata még a kora avar korban, de annak 
végén, a 7. század közepe táján kezdődött el, így az onnan származó spathaleletek sem lehetnek ennek az 
időpontnál korábbiak. 
619 BEHMER 1939. 
620 STEIN 1967, 9–12. 
621 idem 1968, 239. 
622 PETERSEN 1919, 50–180. 
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kétélű kardok tipológiájának alapja maradt.623 A kétélű kardok kutatását Alfred Geibig 

monográfiája újította meg, aki a markolatgombok mellett nagyobb hangsúlyt helyezett a 

keresztvas és a penge osztályozására is, mely utóbbi teljesen elhanyagolt területnek 

számított. Geibig a markolat szerelékeinél (Gefäß) 19 kombinációs típust állított fel, a 

pengéknél pedig 14 típust különböztetett meg. Osztályozása során a kardokat több részből 

álló háromdimenziós tárgyakként kezelte.624

Jelenleg a késő avar kori Kárpát-medencéből 4 spathalelet ismert. A zsélyi temető 

124. sírjából625 rövid, széles, egyenes vas keresztvasú és lapos háromszög alakú, két 

darabból álló vas markolatgombú egyenes kétélű vaskard került elő. Hasonló kétélű 

vaskard ismert a Wien–Liesingi temető 3. sírjából. Sajnos maga a kard elveszett, így csak 

egy régi, még a II. világháború előtt készült fényképfelvétel áll a rendelkezésünkre,626 

annyi mindenesetre ebből is megállapítható, hogy a kard kétélű, rövid, keskeny 

keresztvassal és lapos háromszög alakú markolatgombbal rendelkezik.  

Szigetvár környékéről került elő egy hármasosztatú, tausírozott díszítésű 

markolatgombbal és rövid, széles, lekerekített végű keresztvassal rendelkező 

vércsatornával ellátott kétélű kard. Ezt a kardot Kiss Attila eredetileg a 10. századba 

datálta és a Petersen-féle T-típussal azonosította.627 A kard meghatározását Kovács László 

módosította, aki a 8. század második felére – 9. század első felére keltezte azt.628 A kard a 

Geibig-féle rendszerben a 4. kombinációs típushoz tartozik, és a 9. század első felére 

datálható.629  

A negyedik adat az előzőeknél jóval bizonytalanabb, a Brodski Drenovaci temető 

ásatásakor szórványként került elő a temető területéről egy Petersen X-típusú, félkör alakú 

markolatgombú, hosszú egyenes keresztvassal rendelkező kétélű vaskard.630 Ez utóbbi 

kard már bizonyosan a 10. századba datálható. 

A zsélyi 124. sír kardja a temetkezés öntött bronz téglalap alakú griffes veretei és 

öntött bronz tokos végű nagyszíjvége alapján631 a késő avar kor II. szakaszára, vagyis a 8. 

                                                 
623 Őt követték: (KIRPIČNIKOV 1966.), hazánkban (KOVÁCS 1990, 39–49.; idem 1993, 45–60.; idem 
1994-95, 153–189.) Petersen tipológiáját bővítette ki a későbbi középkori kardokkal Ewart  OAKSHOTT 
(1964.). 
624 GEIBIG 1991, 20–21. 
625 Kat. 1283. 
626 Kat. 1248. 
627 KISS 1983, 289–290., idem 1985, 303., idem 1990, 204. 
628 KOVÁCS 1994-95, 176., Abb. 12/4. 
629 4.3.2.2 kombinációs típus (GEIBIG 1991, 37.). A 9. század eleji datálásról lásd: (ibidem, 141–142., 151.) 
630 Kat. 663 
631 ČILINSKÁ 1973, 57, Taf. XXII. 
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század első felére datálható. A kardot Frauke Stein Behmer tipológiája alapján 680 után 

keltezte, de ez a kardtípus a 8. század közepéig használatban lehetett.632

A kard közelebbi típusának meghatározása nehézségekbe ütközik, mert nem 

rendelkezünk a markolatgombjáról felülnézeti és metszetrajzzal. Annyi bizonyos, hogy e 

típus használata megelőzte a 9. századi kardokét, és leginkább a Petersen-féle B-típusba 

illeszkedik.633 A kard későbbi mint az ún. Schlingen-típusú kard, amelynél a 

markolatgomb lapos lemezén (Knaufplatte) egy kis méretű, téglalap alakú markolatgomb 

található. Stein klasszifikációjában ez a markolatgombforma a Niederrahmstadt – 

Dettingen – Schwabmühlhausen típusú kardhoz áll közel,634 bár ez metszet és felülnézeti 

rajzok hiányában nem eldönthető.  

Alfred Geibig újabb osztályozása szerint ez a kard a markolat díszítményei 

(markolatgomb és keresztvas) alapján az 1. kombinációs típusba sorolható, melyeket a 

Pfullingen típusú lándzsákkal való előfordulásuk miatt a 8. század első felére datál, de a 

későbbi, 8. század második felére való datálás is elfogadható számára.635 A fent említett 

okok miatt az nem eldönthető, hogy a Geibig által felállított 6 variáns közül melyikbe 

sorolható a zsélyi kard, de a kronológiáját tekintve ez nem is kifogásolható, hiszen e 

variánsok Geibig megállapításai szerint egymással párhuzamosan voltak használatban.  

Az előző kardoktól eltérően a Brodski Drenovaci kard636 hosszú egyenes 

keresztvassal és félkör alakú lapos markolatgombbal rendelkezik, ez alapján egyértelműen 

a Petersen-féle X-típushoz sorolható.637 Geibig az X-típusú kardokat a 12. kombinációs 

típusába sorolta, mely véleménye szerint a 9. század második felében tűnt fel, de főként 

már a 10. században használták,638 így ez egy későbbi korszak fegyvertípusa. A kard 

szórványként került elő, s így e jelentős kronológiai különbség miatt a temetőhöz tartozása 

bizonytalan.  

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a spathak távolról sem tekinthetők olyan 

általánosan elterjedt fegyvernek a késő avar korban, mint amilyenek a kora avar korban 

voltak, megjelenésük periferiális jelenségnek tekinthető.639 A korai spathak használata a 

                                                 
632 BEHMER 1939, 190–194.; STEIN 1968, 239. Megállapításaikat később Jozef ZÁBOJNÍK (1978, 195.) is 
követte. 
633 PETERSEN 1919 
634 STEIN 1967, 9. 
635 GEIBIG 1991, 25–31., Abb. 2.; 140. 
636 Kat. 663. 
637 PETERSEN 1919 
638 GEIBIG 1991, 56–60; 144–145. 
639 Az összesen 52 kora avar kori spatha (V.I.A/1) és 25 késő avar kori langsax (V.IV.D) mellett a mindössze 
három késő avar kori kétélű kard mennyisége elenyészőnek tekinthető. 
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rendelkezésünkre álló adatok alapján a kora avar kor végére megszűnt, majd egy hosszabb 

hiány után megváltozott formában (rövid keresztvassal és háromszög alakú 

markolatgombbal) a 8. században ismét feltűntek a Kárpát-medencében. A kora avar kori 

és a 8. századi spathak között tehát nincs közvetlen kapcsolat. Kis számuk és szórványos 

előfordulásuk arra utal, hogy nem tudtak meggyökeresedni az avar kori fegyverzetben. 

Ennek fő oka valószínűleg abban rejlik, hogy az avarok ekkorra már szinte kizárólag 

egyélű vágófegyvereket használtak, és harcmodorukba az egyélű, és erre az időre hosszú 

pengéjű saxokat könnyebben tudták integrálni, mint a spathakat.640

 

V.I.B   Keskeny, lencse átmetszetű kétélű pengéjű kardok 

 

V.I.B/1.a  Egyenes kétélű pengéjű, keresztvas nélküli kardok.  
(Kat. 605., 629., 639., 690., 712., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 728., 741., 743., 
746., 762., 930., 931., 932., 933., 980., 981., 1023., 1083., 1084., 1120., 1167., 1171., 
1176., 1177.) (LXXXI–LXXXIV. tábla, XXVIII. térkép) 
 

E kardok közös sajátossága, hogy a kétélű penge lencse átmetszetű, szélessége 3,5 és 4 cm 

között mozog, ezáltal jól elválaszthatók a széles, vércsatornás pengéjű spathaktól. E kardok 

keresztvassal és a markolatot, illetve a tokot díszítő nemesfémlemez veretekkel nem 

rendelkeznek. Összesen 31 kora avar kori kard sorolható e típusba, melyek területileg a 

Dunántúl,641 a Dél-Alföld642 és az Észak-Alföld643 között. Feltűnő jelenség, hogy az alföldi 

példányok legnagyobb része a Tiszántúl területéről származik, és a Dél-Alföldön 

koncentrálódik. 

 E kardok egy részének markolata lapos téglalap átmetszetű és azt egy vagy két 

szeggel ütötték át. Ez a variáns a Dunántúlon volt jellemző.644 A többi e típusba sorolható 

                                                 
640 Erre már SZŐKE Béla Miklós (1992a, 95.) is utalt. 
641 Összesen 9 kard, a típusba sorolhatók 29 %-a. A következő dunántúli lelőhelyekről ismertek: 
Andocs−Újhalastó (Kat. 605.), Bicske−Óbarok (629.), Bóly−Sziebert puszta (639.), Cikó (690.), Erzsébet 
(743.) Környe (931−933.), Pápa−Úrdomb (1023.) 
642 Összesen 16 ilyen kard (51,6 %) származik a Dél-Alföldről, ahol kifejezetten feltűnő a deszki leletek 
magas aránya (Kat. 712., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721.), de előfordulnak a bánáti Óbesenyőn (728.) 
és Homokréven (980., 981.), a békési Elek−Kispélen (741.), Gyomán (762.), Ferencszálláson (746.), és a 
csongrádi Szeged−Makkoserdőn (1083., 1084.) és Szőregen (1120.) is. Feltűnő, hogy a legnagyobb részük a 
Tiszántúlon található, csak a Szeged−makkoserdői temető képez kivételt ez alól. 
643 Összesen három példány (9,7%) Tiszavasvári−Koldusdomb (kat. 1167.) és Tiszavárkony−Hugyin part 
(1176. és 1177.) 
644 Andocs−Újhalastó 21. sír (605.), Bóly−Sziebert puszta B 21. sír (639.) és Környe szórványok (929 és 
931.) 
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kardnak ilyen megkülönböztető jegye nincsen. Nagy méretével tűnik ki az óbesenyői kard, 

mely 1 méteres hosszával a leghosszabb kétélű kard a kora avar korban.645  

 Az említett kardok közül mindössze öt olyan ismert, melynek a kísérőleletei 

pontosabb datálást tesznek lehetővé. A homokrévi sírokban talált öntött martinovka típusú 

veretek a kora avar kor első felére datálják azokat.646 A Pápa−úrdombi sír viszont már a 7. 

század első felére keltezhető.647

 

V.I.B/1.b  Nemesfémlemez borítású keresztvas nélküli kétélű kardok  
(Kat. 608., 615., 702., 705., 711., 917., 922., 925., 950., 1091., 1170., 1223.) (LXXXV–
LXXXVII. tábla, XXIX. térkép) 
 

E kardok pengekiképzése az előzőekkel teljesen megegyezik, viszont a kardok markolatát, 

a torkolat- és koptatóveretet valamint a függesztőfüleket és azok pántjait ezüst és 

bronzlemez veretek díszítették.648 Nem zárható ki, hogy hasonló veretek z előbbi 

csoportban is elfordultak, de ott nem maradtak fenn adatok és ezzel az elemzés, az 

értelmezés lehetőségei lezárultak. Ahol azonban fennmaradtak, ott újabb információk 

alapján az elemezés lehetőségei kibővülnek. E variánsba jelenlegi ismereteink szerint 12 

kard tartozik. Elterjedési területük jelentősen eltér a spathak (V.I.A/1) elterjedési 

területéről, jelentős sűrűsödés figyelhető meg a Dél-Alföld területén,649 de megtalálhatók a 

Dunántúlon650 és a Duna−Tisza-közén is.651 Legtöbb esetben sajnos a penge nagyon rossz 

állapotban maradt fenn, így a penge átmetszete sem mindig dönthető el egyértelműen.652 

Zömükben a kora avar kor első feléből származnak, később helyüket átvették az egyenes 

egyélű kardok.  

E kardok különösen jól datálhatók az avar koron belül, mert több éremleletes sír is 

található köztük. A Szegvár–sápoldali sírban Maurikios Tiberios császár (582–602) arany 

solidusának korabeli utánzata került elő,653 míg a Kiszombor O temető 2. sírjából Phokas 

                                                 
645 Kat. 728. 
646 BALOGH Csilla (2004, 268−269.) a 6. század második felére datálja ezeket a vereteket. 
647 Ezt a datálást erősítik meg a sírban talált aranyozott bronzlemezből préselt álcsatok és a Pápa-típusú 
tarsolycsat is. (JANKÓ 1930, 128., 136-138., 140.) A datálásukhoz lásd még GARAM 2001, 109−110. 
648 Ezek díszítéséről és a kardokon való elhelyezkedésükről részletesebben a kard szerelékekről szóló 
fejezetben foglalkozom. 
649 Összesen öt ilyen kardról (41,6%) van tudomáson a Dél-Alföldről (beleértve Bácskát és a Bánátot): 
Aradka 31. sír (608.), Péterréve−Csik (615.) Deszk G-8. sír (711.), Kiszombor O-2. sír (865.) 
Szegvár−Sápoldal (1091.) 
650 Három ilyen kard (25%) származik a Dunántúlról: Csolnok (703.) és Környe (917., 922.) lelőhelyekről. 
651 Összesen négy lelet (33,3%): Dabas−Paphegy (705.), Kunszentmiklós−Bábonypuszta 2. sír (156.), 
Tiszavárkony−Hugyinpart (1170.) és Visznek−Kecskehegy (1223.) 
652 Emiatt a dabasi példány ide tartozása kérdéses (kat. 705.) 
653 Az éremről bővebben: (BÓNA 1980, 31–36.; SOMOGYI 1997, 84–85.) 
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császár (602-610) arany solidusa.654 Az érmeken kívül más kísérőleletek is elősegítik a 

pontosabb datálást.655 Mindezek alapján az I.B/1.b. típusú kardok a kora avar kor első 

felére datálhatóak, és az úgynevezett álcsatos körrel vagy az összetett hátveretű övekkel 

már nem fordulnak elő együtt. 

 

V.I.B/2.  Keresztvassal ellátott kétélű kardok 
 

V.I.B/2.a  Vas ellenző 
(Kat. 843., 864., 1115., 1178.) (XXX. térkép) 
 

A típus jellemzője a lencse átmetszetű kétélű penge, és a lapos, felülnézetben ovális alakú 

vas kereztvas megléte. Egyes esetekben ennek csak a lenyomata maradt meg.656 Összesen 

négy kard sorolható ide, melyek egyenletesen oszlanak meg az Alföld657 és a Dunántúl658 

között. Valamennyi a kora avar korra datálható, gyakran kerülnek elő öntött martinovka-

típusú övgarnitúrával együtt,659 ez alapján a kora avar kor első felére datálhatjuk őket. 

Formájuk és szerkezetük tekintetében több közös vonást mutatnak a hun kori kardokkal,660 

ugyanakkor jelentős különbségek is kimutathatók: a hun kori kardok hosszú, egyenes 

ellenzője e kardoknál nem található meg, a pengéjük is általában rövidebb azokénál. 

A Keszthely–fenékpusztai I. sír kardja még a Lipp Vilmos-féle ásatásokból 

származik. Külön figyelmet érdemelnek a sírból előkerült Martinovka-stílusú öntött 

övveretek. A kardot Bóna István elemezte, aki a hun kori kardokkal vetette össze a kard 

formáját.661 A hasonlóTolnanémedi–Szentpéteri szőlőhegyről származó kard is az első, 

épen múzeumba került vágófegyverek közé tartozott. Jelentőségét már Nagy Géza 

felfedezte. Ez a lelet is martinovka veretekkel került elő.662   

E kardokkal Somogyi Péter is foglalkozott a martinovka típusú veretekről írt 

tanulmányában, aki felfigyelt e kardtípus az öntött martinovka típusú övveretekkel való 

                                                 
654 GARAM 1992, 142., Taf. 33–36.; SOMOGYI 1997, 53–54. 
655 Mint a Deszk G-8. sír (kat. 711.) és a Kiszombor O-2. sír (865.) arany nagylemezgömbcsüngős 
fülbevalója (GARAM 1992, 142., Taf. 33-36.) és a Szegvár−sápoldali sűrűgranulás díszítésű gúlacsüngős 
fülbevaló, a préselt rozetta alakú homlokdísz és a páncéllemezek (BÓNA 1979, 5−8., BÓNA 1980., GARAM 
1992, 139−140.) 
656 Kat. 1115. 
657 Kiszombor E-29. sír (864.) és Szentes−Lapistó (1115.) 
658 Keszthely−Fenékpuszta 1. sír (843.) és Tolnanémedi (1178.) 
659 Kat. 843., 1115. és 1178. 
660 A hun kori kardokról lásd BÓNA 1991, 175–176., MENGHIN 1994-95, 165–186.; ANKE 1998, 73.; 
BOTALOV 2006, 35–45.  
661 BÓNA 1982-83, 119. 
662 NAGY 1901, 314–318.; SOMOGYI 1987, 121. 
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közös előkerülésére.663 Simon László hozzá hasonlóan e kardokat kivétel nélkül a 6. század 

végére  és a 7. század első harmadára keltezte.664 Újabban Balogh Csilla e kardokat és az 

öntött martinovka típusú vereteket a 6. századra keltezte.665 Valószínűleg ez a kardtípus a 

legkorábbiak egyike a kora avar korban. 

 

V.I.B/2.b   Öntött bronz ellenző 
(Kat. 611., 689., 898.) (LXXXVIII. tábla, XXX. térkép) 
 

Külön variánsba soroltam a kétélű, lencse átmetszetű pengéjű öntött bronz ellenzővel 

ellátott kardokat, amelyek rendkívül ritkának számítanak az avar kori leletanyagban, 

mindössze három ilyen esetről van tudomásom, melyek közül 2 kard a kora avar korra, egy 

pedig a késő avar korra datálható.  

E kardokat Kiss Attila a korinthosi az ún. „wandering soldier” sírjából előkerül 

kard alapján666 bizánciként határozta meg.667 Mindkét kora avar kori példány a Kárpát-

medence déli részéről származik668 és a 7. század első harmadára datálható.669

Az egyetlen késő avar kori példány, a vízkeleti kard670 datálását a garabonci 

karoling temetőből származó jó párhuzama671 határozza meg. Ez alapján valószínű, hogy a 

vízkeleti vágófegyver is már a 9. század első felére tehető. 

 

V.I.C   Karikás markolatvégű kétélű kardok 
 

V.I.C/2.a  Egyszerű karikás markolatvégű kétélű kardok 
(Kat. 714., 1172., 1174.) (LXXXIX. tábla, XXXI. térkép) 
 

                                                 
663 SOMOGYI Péter (1987, 121–122.) e vereteket, és velük együtt a kardokat is a 6. századra datálta. 
664 SIMON 1991, 294–295., 307. 
665 BALOGH 2004, 264. 
666 DAVIDSON-WEINBERG 1974, Fig. 4. 
667 KISS Attila (1987a, 194.) e kardok közös jellemzőjének tartotta, hogy valamennyien kétélűek, öntött 
bronz ellenzővel rendelkeznek, és a markolatgombjuk (ha van) ugyancsak öntött bronzból készült és 
rendkívül ritkák a Kárpát-medencében. A szerző később megváltoztatta a véleményét, és az öntött bronz 
keresztvasat bizáncinak tartotta attól függetlenül, hogy egy- vagy kétélű kardon fordul elő. (idem 1996, 230.) 
Őt követve Garam Éva is az öntött bronz ellenzőt tartja a bizánci kardok legfőbb kritériumának. (GARAM 
1991a, 142-145.; idem 2001, 158−159.) 
668 Aradka 85. sír (kat. 611.) és Kölked−Feketekapu A-259. sír (898.)  
669 Erre utal az aradi 85. sír Fönlak-típusú övgarnitúrája, mely Garam Éva szerint a 7. század első harmadára 
datálható (GARAM 2001, 119.), és a kölkedi Salona-Histria típusú bizánci tarsolycsat  is, melynek datálása 
az előző leletekkel megegyezik (ibidem 109.) 
670 Kat. 689. 
671 Garabonc−Ófalu I. 55. sír (SZŐKE 1992a, 504, Taf. 20.)  
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E kardok közös jellegzetessége, hogy a markolat végén a markolatnyúlványból kialakított 

karikás markolatvég (Ringknauf) található, minden esetben lapos ovális keresztvassal 

ellátottak, pengéjük viszonylag keskeny, kétélű és lencse átmetszetű.  

Mindössze három példány ismert, melyek mindegyike kora avar kori és az Alföld 

területéről származik. A kora avar koron belül pontosabb datálásuk jelenleg nem 

lehetséges. 

 

V.I.C/2.b  Nemesfémlemezes díszítésű karikás markolatvégű kétélű kardok 
 (Kat. 697., 950., 1221.) (XC. tábla, XXXI. térkép) 
 
E kardok közös sajátossága, hogy kétélű, lencse átmetszetű pengével és karikás 

markolatvéggel rendelkeznek. A kardok felületét, így a markolatkarikát, az ellenzőt, a 

torkolat- és a koptatóveretet, valamint a háromkaréjos függesztőfüleket és azok pántjait 

arany- vagy ezüstlemezekkel díszítették. E kardok fő elterjedési területe a Duna−Tisza-

köze,672 kivételt csupán a visegrádi Dunamederből kikotort kard673 képez. A típus szoros 

kapcsolatokat mutat a V.II.B/2.b típusú egyélű, karikás markolatvégű, 

nemesfémlemezekkel díszített kardokkal, ami azt mutatja, hogy e típus esetében nem a 

penge éleinek száma volt a meghatározó. E kardok valószínűleg díszfegyvernek 

tekinthetők, ugyanakkor ezeken belül is kimutathatók jelentős minőségi különbségek.  

A csoporton belül a legjobb minőségűnek az aranylemezekkel borított 

kunszentmiklós−bábonyi kard tekinthető.674 A csengele jójárti675 és visegrádi676 kard 

ezüstlemezes  díszű volt. A díszítés jellege mindegyik kard esetében hasonló volt, 

gyöngysormintás szalagokkal díszítették azokat. 

A kardok presztizstágy jellegét a kísérőleletek is megerősítik: a csengelei sírban 

aranylemezből préselt övgarnitúrát,677 míg a kunbábonyi többek között gránátberakásos 

arany álcsatos övet, arany ivókürtöt, kelyhet és korsót, arany botvéget és kesztyű 

aranylemez díszeit tartalmazott.678 Ezek a kísérőleletek meghatározzák e típus datálását is, 

                                                 
672 Csengele−Jójárt (Kat. 697.) és Kunszentmiklós−Bábonypuszta (950.)  
673 Kat. 1221. 
674 Kat. 950.  
675 Kat. 697. 
676 Kat. 1221.  
677 A préselt veretek oroszlánábrázolásosak voltak, a garnitúrában található félhold alakú veret megléte már a 
kora avar kor második felére utal (CSALLÁNY 1939, 9−11.). 
678 H. Tóth Elvira a kunbábonyi sírban található tárgyak jelentős részét kagáni inszigniának taertotta beleértve 
a fegyverövet, a kardokat, a tegezt, a nemesfémedényeket és a sasfejes bot- vagy korbácsvéget (H. TÓTH – 
HORVÁTH 1992, 97– 209.) 
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mely véleményem szerint a kora avar kor második felére, vagyis a 7. század második 

harmadára tehető.679

 

V.II   Egyélű kardok  

 

Az egyélű kardok keskenyebbek, könnyebbek, kevesebb vasból előállíthatóak és ezért 

feltehetőleg olcsóbbak is voltak. Előnyeik a kétélű kardokkal szemben így nyilvánvalóak, 

ugyanakkor egy nagy hátrányuk is van, kétszer egymás után csak a csukló 180 fokos 

elforgatása árán lehet vágni velük, a pengéjük átmetszete háromszög vagy ötszög alakú, 

ami a szúrásnak nem kedvez. Ez utóbbi problémákat később a fokél kialakításával 

próbálták feloldani, az azonban már a szablyák kialakulása felé mutató jelenség, és külön 

fejezetben foglalkozom vele. E formacsoporton belül is megkülönböztetünk több típust, 

részben a keresztvas, a markolat és a tok veretei, a felfüggesztés, a markolat és a hegy 

állása alapján. 

A továbbiakban a típusokat a feltételezett kronológiai sorrendiség alapján 

számozom. 

 

V.II.A   Egyenes egyélű kardpengék 

V.II.A/1.a   Egyenes egyélű keresztvas nélküli kardok:  
(Kat. 610., 649., 658., 670., 671., 676., 700., 706., 723., 758., 763., 773., 774., 786., 814., 
823., 841., 852., 853., 854., 871., 913., 929., 935., 955., 968., 972., 973., 974., 982., 983., 
985., 988., 1020., 1033., 1036., 1043., 1046., 1047., 1053., 1060., 1068., 1072., 1073., 
1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1126., 1129., 1132., 1140., 1146., 1150., 1151., 1155., 
1164., 1169., 1173., 1175., 1185., 1190., 1215., 1252., 1257., 1259., 1270.) (XCI–XCVII. 
tábla, XXXII. térkép) 
 

Egyenes egyélű keresztvas és veret nélküli kardok a leggyakoribbak a kora avar korban. 

Ezekben az esetekben kizárólag kard funkcionális része, a pengéje maradt fenn. Hosszuk 

80 és 100 cm között mozog, pengeszélességük pedig 3,5 és 2 cm közötti. Összesen 68 

ilyen kard ismert a Kárpát-medencéből, legnagyobb részük a kora avar korra datálható,680 

                                                 
679 Eltérő datálási javaslatok is voltak, CSALLÁNY Dezső (1939, 10.) eredetileg hasonlóan a 7. század 
második harmadára keltezte a sírt, majd SIMON László (1991, 290.) visszadatálta azt a 6. század  utolsó 
harmadára. Újabban BÁLINT Csanád (1993, 239. és idem 1995a, 301.) és GARAM Éva (2001, 138.) a 7. 
század első harmadára keltezték ezt a sírt. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az övgarnitúra szerkezete 
(a félhold alakú veret megléte és az összetett hátveret) már későbbi időszakra utal. A kunbábonyi sírral 
kapcsolatban felmerült annak a közép avar kori (7. század második fele) datálása is (H. TÓTH – HORVÁTH 
1992, 218.). Ez utóbbi nem fogadható el. 
680 33 kard, vagyis az esetek 48,5%-a kora avar kori. (kat. 610., 700., 706., 758., 771., 772., 773., 774., 823., 
853., 854., 913., 935., 968., 974., 982., 983., 985., 1046., 1060., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1129., 
1140., 1146., 1190., 1257., 1270.)  
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de viszonylag gyakoriak a közép681 és a késő avar korban682 is. Értelmezésüket nehezíti, 

hogy nagyon egyszerű kialakítású vágófegyverek ezek, melyek hosszú ideig használatban 

maradtak, és legtöbbször csak töredékei maradtak meg. 

A kora avar korban e kardok egyaránt megtalálhatók voltak a Dunántúlon,683 az 

Észak-684 és Dél-Alföld685 területén. Elterjedésükben a Dél-Alföld túlsúlya figyelhető meg, 

de ezt leszámítva egyenletesen szóródnak. A kora avar kori példányok közül a 

németszentpéteri példánynak van legnagyobb kronológiai jelentősége, amely Herakleios és 

Herakleios Konstaninos solidusával (613−643) együtt került elő.686

A tíz közép avar kori példány elterjedésének súlypontja az Alföldre esik,687 de 

előfordulnak a Bécsi-medence területén688 is. E példányok datálását a sírokból előkerült 

övgarnitúrák biztosítják.689

A késő avar korban e típus elterjedése egyenletesnek tekinthető, egyaránt 

megtalálható a Dévényi kapu vidékén,690 az Észak-Kisalföld területén,691 a Dunántúl692 és 

az Alföld területén693 egyaránt. E kardokat a sírokban talált öntött bronz övgarnitúrák 

datálják a késő avar korra.694

                                                 
681 10 kard vagyis 14,7% közép avar kori. (kat. 763., 814., 955., 972., 1068., 1073., 1150., 1151., 1155., 
1252.) 
682 15 példány (22%) késő avar kori példány ismert (kat. 649., 658., 670., 671., 723., 841., 871., 973., 1036., 
1043., 1047., 1072., 1164., 1185., 1259.) 
683 A kora avar kori Dunántúlról 12 (36,36 %) ilyen kard ismert: Cserkút (700.), Gyód−Máriahegy (758.), 
Győr−Téglavető (773., 774.), Környe (913., 929., 935.), Mór (982., 983., 985.), Paks (1020.), Zamárdi 
(1270.).  
684 Az Észak-Alföld területéről a kora avar korból 5 példány (18,18 %) ismert: Dabas (706.), Kaba (823.) 
Tiszabercel (1140.), Tiszaeszlár (1146.), Tiszavárkony (1173.), Zagyvarékas (1257.) 
685 A Dél-Alföld területéről 15 (45,45 %)kora avar kori példány ismert: Aradka (610.), Kiskőrös (852., 853., 
854.), Makó (968.), Mezőkovácsháza (974.), Németszentpéter (1046.), Sükösd (1060.), Szegvár−Oromdűlő 
(1086., 1087., 1088., 1089., 1090.), Tarhos (1129.), Tápé (1126.). 
686 Az érmen kívül a leletet a nagy-lemezgömbcsüngős fülbevaló és a Fönlak-típusú övgarnitúra is keltezi 
(GARAM 1992, 144., Taf. 53−55.). 
687 Megtalálhatók Jászapátiban (814.), a Szegedfehértói A (1068.) és B (1072.) és a tiszafüredi (1150., 1151., 
1155.) temetőben. 
688 Két példány ismert e területről a WienLiesing-i (1252.) és a leobersdorfi (955.) temetőkből. 
689 A jászapáti 84. sírból préselt lemezes varkocsszorító és aranyozott bronzlemezből préselt négyzet alakú 
veretek kerültek elő (MADARAS 1994, 33–34. Taf. XII-XIII.), míg a tiszafüredi 186., 257. és 326. sírokban 
négyzet alakú lemezveretek (GARAM 1995, 28–30, 37., 46., Taf. 73., 78., 83.) utalnak a közép avar korra. A 
leobersdorfi 35B. sírt a bronzlemezből préselt láncfonat-mintás nagyszíjvég datálja (DAIM 1987, 227; Taf. 
30.) 
690 Dévényújfalu (658.), Csúny (649.) 
691 Komárom–Hajógyár (871.), Zsitvatő (1036.), Pozsonybeszterce (1259.) 
692 Kehida (841.) 
693 BudapestRákos (671.), Mártély (973.), Szalánkemén (1047.), SzegedFehértó (1072.), Tiszalök (1164.), 
Üllő (1185.) 
694 A dévényújfalui 633. sírt téglalap alakú öntött bronz griffes veret keltezi (EISNER 1952, 139-140, Obr. 
73.) a késő avar kor első felére. A csúnyi 44. sírban öntött bronz kétlapos laposindadíszes nagyszíjvég és 
keskeny pajzs alakú indadíszes csüngős öntött bronzveretek utalnak a 8. század második felére (HAMPEL 
1905, II. 147.). A Komáromhajógyári temető 36. sírjában aranyozott öntött bronz veretek és griff-fejet 
formázó lószerszámdíszek utalnak a 8. századra. 
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Simon László feltételezése szerint a pengeszélesség csökkenése kronológiai 

indikátor,695 ugyanakkor a közép és késő avar kori egyenes egyélű kardok és szablyák 

átlagos pengeszélessége 3,5 cm, így a fenti állítás nem igazolható. 

 

V.II.A/1.b  Nemesfémlemez borítású egyenes egyélű keresztvas nélküli kardok  
(Kat. 616., 692., 694., 695., 696., 698., 699., 745., 752., 753., 766., 822., 892., 895., 904., 
918., 919., 925., 942., 944., 945., 946., 947., 967., 970., 984., 1030., 1061., 1065., 1066., 
1070., 1082., 1131., 1219., 1271., 1272., 1273., 1298., 1304., 1305.) (XCVIII–CV. tábla, 
XXXIII. térkép)  
 

Az egyenes egyélű kardok külön csoportját alkotják a nemesfém- vagy bronzlemezekkel 

díszített tokkal, függesztőfüllel vagy markolattal rendelkező példányok. Fontos 

megjegyezni, hogy a kard pengéje önmagában nem befolyásolja a kard díszítését: azok két- 

és egyélű kardokon teljesen megegyeznek.  

 Összesen 40 darab kard sorolható ebbe a variánsba, és valamennyi a kora avar korra 

datálható. E kardok egyaránt megtalálhatók a Dunántúlon696 és az Alföldön,697 ugyanakkor 

hiányoznak Erdély területéről. Elterjedésük súlypontja a Dunántúlra esik. 

A nemesfémveretes egyélű kardok közül leggyakoribbak az ezüstveretesek. 

Mindössze két aranyveretes egyélű kora avar kori kard ismert, melynek markolata nem 

karikában végződik, a csepeli698  és a zsámboki 1. sírból származó.699 Mindkét ismert kard 

díszítései viszonylag közel állnak a karikás markolatvégű gyöngysordíszes kardokhoz. Az 

ezüstveretes kardok közül a csákberényi 150. sír kardja áll közel.  

A kardokat borító nemesfémlemezek osztályozásáról és társadalomtörténeti 

jelentőségükről a későbbiekben esik szó. Feltehető, hogy a nagy felületükön 

nemesfémlemezzel borított kardok legalábbis részben díszfegyverként funkcionáltak.  

 

V.II.A/2  Egyenes egyélű keresztvassal ellátott kardok  
(Kat. 601., 606., 614., 621., 636., 637., 638., 650., 651., 652., 653., 662., 669., 793., 798., 
815., 836., 849., 850., 851., 878., 881., 956., 969., 987., 1012., 1015., 1017., 1027., 1037., 
1042., 1064., 1067., 1075., 1077., 1079., 1080., 1152., 1154., 1157., 1184., 1187., 1200., 

                                                 
695 SIMON 1991, 283. 
696 Összesen 19 ilyen kard (54,28 %) származik a Dunántúlról: Bágyog–Gyűrhegy (616.), Csákberény-
Orondpuszta (695., 696.), Győr–Ménfőcsanak (766.), Kölked–Feketekapu (892., 895., 904.), Környe (918., 
919., 925.), Mór (984.), Pókaszepetk (1030.), Szárazd (1061.), Tárnok (1131.), Vértesacsa (1219.), Zamárdi 
(1271., 1272., 1273.), Zillingtal (1301.) 
697 Összesen 21 ilyen kard (45,71 %) származik az Alföld területéről: Csóka (692.)., Csanytelek (694.), 
Csengőd (698.), Csépa (699.), Fajsz–Garadomb (745.), Gátér (752., 753..), Jászboldogháza (822.), Kishegyes 
(970.), Kunpeszér (942., 944., 945., 946., 947.), Maglód (967.), Szeged–Fehértó (1065., 1066., 1070.), 
Szeged–Kundomb (1082.), Zsámbok (1302., 1303.) 
698 Kat. 678. 
699 Kat. 1302.  
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1247., 1258., 1265., 1268., 1269., 1278., 1279., 1284., 1296.) (CVI–CXVII. tábla, XXXIV. 
térkép)  
 

Az egyenes egyélű keresztvassal ellátott kardok viszonylag gyakori típusnak tekinthetők az 

avar korban, jelenleg 53 példányról van tudomásom. E vágófegyverek a legkülönbözőbb 

keresztvastípusokkal együtt fordulnak elő. 

 A típus elterjedése teljesen egyenletes szóródást mutat, a Kárpát-medence minden 

avarok által benépesített régiójában megtalálható.  

 A keresztvassal rendelkező egyenes egyélű kardok kis számban ugyan, de 

megtalálhatóak már a kora avar korban,700 de igazi virágkoruk a közép701 és késő avar 

korra esik.702 A 7. század közepétől az avar kor végéig folyamatosan használatban 

maradtak. 

 

V.II.B   Karikás markolatvégű egyenes egyélű kardok 
 

V.II.B/2.a  Egyszerű, egyélű karikás markolatvégű kardok. 
(Kat. 630., 713., 1051., 1204.) (CXVIII. tábla, XXXV. térkép) 
 

A markolatkarikát általában a markolatnyúlvány vasdarabjából alakították ki, de 

előfordulnak fontos kivételek is, mint a nagyolaszi kard, ahol a markolatkarikát öntött 

bronzból alakították ki,703 és az Érmihályfalva–rétalji lelet, ahol a markolatra külön 

vasdarabból kialakított markolatkarikát erősítettek fel.704 A karikás markolatú kardokra 

általánosan jellemző a keresztvas alkalmazása.  

A nemesfémlemezzel gazdagon borított karikás markolatvégű kardok mellett jól 

ismertek e típus egyszerű, „köznépi” változatai is, melyek jóval nagyobb területen 

terjedtek el, így ismertek ezek a Dél-Alföldről705, a Tiszántúlról,706 a Délvidékről707 és a 

Dunántúlról is,708 de újabban Északkelet-Bulgária területéről is előkerült egy kard, amely a 

soproni példány jó párhuzama.709 Kizárólag a kora avar korból ismert e típus alkalmazása. 

                                                 
700 Kat. 969., 1012., 1027., 1187. Ezek a darabok datálása meglehetősen bizonytalan, nem egyértelmű a 
kronológiai helyzetük. 
701 Kat. 601., 621., 793., 815., 836., 849., 850., 851., 1017., 1064., 1067., 1075., 1079., 1080., 1152., 1157., 
1200., 1247. (18 db, 34 %) 
702 Kat. 606., 614., 636., 637., 638., 650., 651., 652., 653., 662., 669., 798., 878., 881., 956., 987., 1015., 
1037., 1041., 1077., 1154., 1184., 1258., 1265., 1268., 1269., 1278., 1279., 1284., 1296. (30 db, 56,6 %) 
703 Kat. 971. 
704 Kat. 1204. 
705 Deszk L. 13. sír (kat. 714.) 
706 Tiszavárkony–Hugyin-part (kat. 1172., 1174.), Biharkeresztes–Lencséshát (kat. 630.), Érmihályfalva–
Rétalj (kat. 1204.), 
707 Gombos 10. sír (kat. 634.), Nagyolaszi (kat. 971.) 
708 Sopron, téglagyári agyagbánya. (kat. 1051.) 
709 Ezt a kardot Bojan Totev szívességéből ismerem. 
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V.II.B/2.b  Nemesfémlemez borítású, egyenes egyélű karikás markolatvégű kardok 
(Kat. 632., 831., 837., 971.) (CXIX. tábla, XXXV. térkép) 
 

Az előző típushoz hasonlóan a kard egyenes egyélű pengéjű, a markolat végén karikát 

alakítottak ki, minden esetben keresztvassal ellátott. A markolatkarikát, a markolatot, a 

keresztvasat, a hüvely torkolatat és koptatóját és a függesztőfülek pántjait legtöbb esetben 

arany-710 ritkábban ezüstlemezekkel711 borították. Jellemző a nemesfémlemezek 

gyöngysor-szegélyes díszítése és a kő- vagy üvegberakás alkalmazása a keresztvason712 és 

a típushoz tartozó hármasívű függesztőfülön (F.6). 

 A típus kutatása korán megkezdődött, Csallány Dezső Csengele-típusként nevezte 

el a nemesfémlemezekkel borított karikás markolatvégű kardokat, és azokat a kora avar 

kor második felére datálta.713 László Gyula rekonstrukciós tevékenysége több fontos 

lelettel gazdagította ezt a csoportot,714 majd társadalomtörténeti monográfiájában fejedelmi 

jelvényként határozta meg ezt a tárgytípust.715 A későbbiek folyamán a típus etnikus 

értelmezést is kapott, és azt az avarság belső-ázsiai komponensének jelzőjeként tartották 

számon.716 A tárgy fejedelmi értelmezése a későbbiekben is folytatódott, a nagykőrösi kard 

rekonstruálásával,717 majd a kunbábonyi lelet előkerülésével718  

 A típus elsősorban a Duna-Tisza közén terjedt el,719 de kivételesen előfordul a 

Szerémségben720 és Erdélyben721 is. A Dunántúlon a típus nem fordult elő. Jellemző a típus 

elterjedésének egybeesése az aranyveretes kardok fő elterjedési területével. Több vélemény 

szerint éppen ezen a vidéken helyezkedett el az avar fejedelmi központ is. 

                                                 
710 Kat. 632., 831., 998 
711 Kat. 971.  
712 Minden esetben KV.3-as típus 
713 CSALLÁNY 1939, 141.  
714 Az 1935-ben előkerült keceli és bócsai kard alapján László Gyula renkonstruálta a kunágotai 
aranylemezek rendeltetését (LÁSZLÓ 1938, 55–86.; idem 1950, 31–33.) 
715 A bócsai és keceli aranyveretes kardok a neves kutató elképzelése szerint a fejedelmi ranggal együtt 
kapott méltóságjelvények voltak (idem 1955, 231–232., 235.) 
716 A távol-keleti leletek (ITO 1971. és WERNER 1988.) nyomán előbb BÁLINT Csanád (1978, 206.) majd 
BÓNA István (1980, 51.; idem 1984a, 310–311.) A véleményt átvette SIMON László (1991, 273.) is.  
717 SIMON László (1983.) a nagykőrösi kardot fejedelmi jelvényként tartotta számon, kis méretei miatt pedig 
gyermek kardjának gondolta. 
718 A leletet a találói az avarok első kagáni rangú sírjának tartották. (H. TÓTH 1972a, 167., idem – 
HORVÁTH 1992.) 
719 Bócsa (Kat. 632.), Kecel (831.), Nagykőrös (998.) 
720 Nagyolaszi (971.) 
721 Marosnagylak (Noşlac). Ezt a kardot Gál Szilárd szívességéből ismerem. 
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 A típus a kora avar korra datálható, jellemző módon az úgynevezett Bócsa – 

Kunbábony kör jellegzetes leleteivel együtt722 kerülnek elő, így valószínűleg a kora avar 

kor második felére datálhatóak.723

 

V.II.C   Egyenes egyélű fokéles kardok (protoszablya) 
(Kat. 678., 682., 731., 770., 785., 844., 872., 873., 882., 1074., 1130., 1147., 1183., 1201., 
1281.) (CXX–CXXII. tábla, XXXVI. térkép)  
 

A típusba tartozó pengék egyélűek, hátuk egyenes, a penge hegyénél visszaköszörüléssel 

egy második vágóélet alakítottak ki. Egyenes fokéles pengékkel keresztvassal ellátott724 és 

anélküli725 vágófegyverek egyaránt megtalálhatóak. 

 Ez a típus sajátos szerepet kapott az avar kor fegyvertörténeti kutatásaiban, ugyanis 

az egyenes egyélű kard és a szablya közötti átmeneti típusként tartották számon. Először 

Szabó János Győző figyelt fel a meglétére,726 majd Simon László fogalmazta meg ennek a 

jellegzetességnek a szablya felé mutató átmeneti voltát,727 végül Bálint Csanád helyezte azt 

általános steppetörténeti keretek közé.728

 A csoportba tartozó vágófegyverek földrajzilag egyenletes szóródást mutatnak, a 

Kárpát-medence minden tájegységében egyaránt megtalálhatóak.  

 Az egyenes pengéjű fokéles kardok egyaránt megtalálhatóak voltak a kora avar kor 

második felében,729 a közép730 és a késő avar korban is.731 Ez alapján hosszú használati 

idejű típusként tarthatjuk számon, amelyet nem tekinthetünk kizárólag a szablyák 

elődeinek, hanem azokkal párhuzamosan használt vágófegyvereknek. 

                                                 
722 Álcsatos övek, ivókürt, kehely 
723 LÁSZLÓ 1955, 232.; GARAM 1993, 25.; GAVRITUHIN 2001, 154–155.; idem 2005, 406–411.; idem 
2008, 82–85. Ez utóbbi kutató részben a Pereščepino-körrel való párhuzamosítás miatt datálta erre az 
időszakra a Bócsa-kör leleteit is. A leletkör kései datálásra lásd: (KISS 1991, 193–210.). 
724 Kat. 682., 870., 872., 873., 1130. 
725 Kat. 678., 770., 785., 844., 882., 1074., 1183., 1201., 1281. 
726 SZABÓ 1965, 42., VIII. t. 1–3. 
727 SIMON László (1991, 270.; idem 1993, 171–192.) ezeket a formai jegyeket az V. csoportjába sorolta, és 
felhívta a figyelmet azok kora avar kori meglétére. 
728 A neves kutató az Üč tepe-i sír kapcsán foglalkozott először a problémával, több kora avar kori 
vágófegyveren kimutatta a fokél meglétét és a szablya fő kritériumaként a fokélt határozta meg (BÁLINT 
1992, 338–343.; idem 1995a, 64–73.). 
729 Kat. 678., 770., 785., 844., 1130.  
730 Kat. 1074., 1183., 1201., 1281. 
731 Kat. 682., 870., 872., 873., 1130. 
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V.III   Szablyák  
 

a. A szablyák kutatásának problémái 

 

A szablyák kutatása egyidős a nomád fegyverzet kutatásának történetével. A kutatás 

kezdetén a szablyák megjelenését egy keletről bevándorló új népcsoporthoz kötötték. 

Hampel József az „egyélű lovassági kard” megjelenését keleti bevándorlás eredményének 

tartotta, és megjelenésüket a 7. századra datálta.732 Hampel mérte a szablyák görbületét,733 

pontos méretadatokat és leírásokat közölt. Az Ozora−tótipusztai lelet szablyáját a szolyvai 

lelethez keverte, de felfigyelt ennek a kiskassai és kecskeméti szablyákkal való 

rokonságára.734 Az avar „szablyákon” belül megkülönböztette az ívelt és az egyenes 

pengéjűeket, de mindkettő megnevezésére ugyanazt a szót használta.735 A csúnyi kard 9,5 

cm hosszú keresztvasáról megjegyezte, hogy az a Bizáncban a 10-11. században szokásos 

formát utánozza.736 Megállapításai szerint a 6. és a 9-10. század között a korábban ívelt 

szablyapenge fokozatos kiegyenesedése figyelhető meg.737 A szerző világosan felismerte 

az avar és a honfoglaló magyar szablyák közötti különbségeket: a keresztvas eltérő 

formáját és a markolat hajlását.738  

A magyar kutatásban először Fettich Nándor figyelt fel a szablyák jelenlétére az 

akkor még rosszul datált későavar leletanyagban. Először hívta fel a figyelmet a jellemző 

rombusz alakúan kiszélesedő ún. csillagos keresztvasakra. A fenti szablyákat élesen 

elválasztotta az általa avarnak nevezett szablyáktól a pálcaszerű keresztvas és a kevésbé 

ívelt penge alapján.739  

                                                 
732 HAMPEL József (1897, 45.) a kiskassai, a tiszaeszlári, a Kecskemét-miklóstelepi és nyíri erdei, a csúnyi 
54. sír leletei alapján dolgozott. „Schon früher hatten die Avaren und vielleicht bereits den Hunnen den 
einschneidigen Säbeln mit sich gebracht.” (idem 1905, 193.) 
733 A penge hátának az egyeneshez mért távolságát használta fel erre a célra. 
734 E fegyver szerinte „a VIII. századon innen eső időszakba eső fokozatát képviselné”. (idem 1897, 45–48.) 
735 Az egyenes pengéjűekhez sorolta a szolyvai (= Ozora-Tótipuszta), a csanádi (= Baracs) és a nagymányoki 
pengéket. (idem 1905, 195–196.) 
736 A csúnyi 54. sír egyenes egyélű kardja valójában 8. századi, abban mindenesetre igazat kell adni 
Hampelnak, hogy későbbi, mint a korábban leírt példányok. A késői datálás mellett érvként az általa 
szolyvaiként emlegetett Ozora-tótipusztai szablyát hozta fel. (ibidem, 197.) 
737 Nagy vonalakban ez a tipológiai sor ma is megállja a helyét, a közép avar korból ugyanis jóval több ívelt 
pengéjű szablyát ismerünk, míg a késő avar korra inkább az egyenes egyélű kardok a jellemzőek. 
738 Ibidem, 197. 
739 FETTICH Nándor (1927, 167−171.) tanulmányában a mosonszentjánosi 27. és 31. sírok szablyáival 
foglalkozott. 
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A szablyák megjelenését először László Gyula kötötte egy közép avar kori 

bevándorláshoz a Budapest-Tihanyi téri leletek alapján.740 László Gyula majd Szádeczky-

Kardoss Samu tanulmánya741 nyomán magyar kutatásban meggyökeresedett a közép avar 

kori onogur-bolgár bevándorlás elmélete. Ezt a teóriát legrészletesebben Bóna István 

fejtette ki, aki az iváncsai sír publikálásakor a szablyát újonnan érkezett fegyvertípusnak 

írta le, és azt a 7. század utolsó harmadára keltezte.742 A bevándorláselméletet és a 

keltezést a későbbiekben több munkájában is megerősítette.743  

Garam Éva először a kiskörei temető kapcsán fogalmazta meg a szablyák keleti 

eredetével kapcsolatos elméleteit. E munkájában összegyűjtötte a közép avar kor 

szablyáinak, főleg szablyaellenzőinek akkor ismert keleti párhuzamait is.744  

Bálint Csanád a szaszanida kardokról szóló korai munkájában bizonyos tipológiai 

jellegzetességek alapján – mint az enyhén ívelt penge, a keresztvas gömbös vége és az 

ujjtámasz – a szablya kialakulását a 7. sz. második harmadára a Szaszanida Irán kaukázusi 

vagy közép-ázsiai határvidékére tette.745  

A szablyák megjelenésének a közép avar kor eleji migrációhoz való kapcsolását a 

tarnamérai kard feltűnése kérdőjelezte meg.746 Simon László kutatásai nyomán a szablya 

egyik ismertetőjegyéről, a fokélről kiderült, hogy az már a kora avar korra tehető 

vágófegyvereken is megjelent.747 Simon a korai avar kardokon belül egy külön csoportot 

alkotott azoknak a fegyvereknek, amelyek megkülönböztethetők az egyenes egyélű 

kardoktól, így vagy fokéllel vagy görbülettel rendelkeznek.748  

Bálint Csanád az Üč tepei sír feldolgozása kapcsán talált új utakra. Az általa 6. 

századra keltezett sír egyélű kardján ugyanis fokél található, s ennek párhuzamai alapján a 

szerző a fokélt a szablyák elsődleges kritériumának tartva a kora avar korban 

szablyakezdeményekről írt.749  

                                                 
740 LÁSZLÓ 1941, 112. 
741 SZÁDECZKY-KARDOSS 1968, 84–87., idem 1971, 473–477. 
742 BÓNA 1970, 251. 
743 idem 1971a, 245 (29). 
744 GARAM Éva (1979, 63–64.) ebben a munkájában hívta fel először a figyelmet a glodosy-i, galiat-i, 
arcybaševo-i és začepilovka-i leletek jelentőségére a szablyák tanulmányozásában. 
745 BÁLINT 1978, 184. Meggondolásra érdemes, hogy mennyiben tekinthetők ezek a kardok valójában 
szászánidáknak, hiszen egy peremterületről Daylamanból származnak, és a datálásukra javasolt 7. század 
második harmada már bőven beleesik a Szászánida Birodalom bukása (legkésőbb 651) utáni időszakba. 
746 SZABÓ 1965, 29–71.; SIMON 1991, 270; 307. 
747 idem 1983, 38–42.; idem 1991, 270.; idem 1993a, 171–192.; BÁLINT 1995a, 65–67. 
748 SIMON 1991, 270.; idem 1993a, 171–192. 
749 BÁLINT 1992, 338–342.; idem 1995a, 65−67. 

 126



Erdélyi István az avar leletanyag keleti kapcsolatairól szóló könyvében a szablyák 

egy részét Ázsiából eredeztette, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a késő avar kori 

szablyák egy része kelet-európai (szaltovói) eredetű.750

Az avar kori szablyák kutatásában fontos szerepet játszott a gyenesdiási közép avar 

kori sír előkerülése, és mintaszerű feldolgozása. Müller Róbert részletesen ismertette a 

szablya részeit, rekonstruálta a hüvely és a függesztőfülek díszítéseinek elhelyezkedését.751  

A közép- és késő-avar kori vágófegyverekkel Garam Éva foglalkozott a 

Tiszakécske–óbögi sírok kapcsán. Tanulmányában a szerző a keresztvas alapján szablyák 

több típusát különböztette meg. Nézete szerint a „bizánci” típusú öntött bronz keresztvasú 

kardokból, illetve szablyákból alakultak ki a csillagos keresztvasú példányok. Ez utóbbi 

típuson belül megkülönböztette a fémlemezzel bevont csillagos keresztvasú, az elnagyolt 

csillag alakú vas keresztvasú és a nyújtott csillag alakú keresztvasú altípusokat. A csillagos 

keresztvasúakon kívül P-füles és késő szaltovói keresztvassal rendelkező szablyákról írt. 

Garam megállapításai szerint az avar kori szablyák a VII. század utolsó harmadától a IX. 

század elejéig voltak használatban. A szablyák kialakulását több faktorra vezette vissza: az 

ázsiai eredetű nomádokra, Szogdia, a Türk Kaganátus, az alánok és az onogurok 

jelenlétére. Kiemelte, hogy a szablya elsősorban a könnyűlovas harcmodor 

követelményeinek megfelelően alakult ki, s azt Bizánc is átvette.752

A nemzetközi kutatásból leginkább a szovjet-orosz régészet emelhető ki a szablyák 

vizsgálata szempontjából. A kelet-európai szablyák kutatása Zakharov és Arendt 

könyvéből indult ki, mely Belső-Ázsiából származtatta ezt az új fegyvertípust.753 

Korzuhina 1950-es tanulmányát a szablyák kialakulásának, fejlődésének és kronológiai 

kérdéseinek szentelte. A koraközépkori szablyákat két kronológiai csoportba osztotta: egy 

7-9. századi koraiba és egy 10-11. századi későibe osztotta.754  

A szablyák kutatásának fontos állomása volt Merpert tanulmánya, aki e fegyvereket 

a keresztvasuk alapján osztályozta, és a kelet-európai szarmata népesség könnyű, lovassági 

kardjaiból eredeztette azokat.755 Az eredetelmélet nyilvánvaló gyengéje az, hogy az 

                                                 
750 ERDÉLYI 1982, 181. 
751 Kutatásai alapján többek között helyesbíthetjük az igari III. lelet négyzetes vereteinek valódi rendeltetését 
és helyzetét, a markolatkupak alapján pedig megtudhattuk, hogy a szablya markolata a vas 
markolatnyúlványnál valójában jóval hosszabb volt (MÜLLER 1989, 143–147.).  
752 GARAM 1991a, 142–160. 
753 ZAKHAROV – ARENDT 1935, 49–66. 
754 A kutatónő a ruszok 11. századi fegyverváltásával kapcsolatban megjegyezte, hogy létezett egy átmeneti 
típus, egy ’hibrid’ a szablya és a kard között, ezzel megteremtette a szablya-kard fogalmát (KORZUHINA 
1950, 63–89.). 
755 A kutató a kazár kori szablyákat a keresztvasuk alapján osztályozta, két típust különböztetett meg, 1. 
egyenes összeszűkülő végű keresztvas és 2. egyenes kiszélesedő végű keresztvas. (MERPERT 1955, 136.) 
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összehasonlításhoz használt kardok kétélűek, és több évszázad választja el azokat a 

legkorábbi ismert szablyáktól. 

A kelet-európai kutatásban a szablyapengék ívelődését először Svetlana Pletneva 

vette figyelembe a kései nomádok szablyáinak vizsgálatakor.756 Módszerét később 

Kočkarov is követte a kaukázusi közelharci fegyverekről írt monográfiájában.757 A 

szaltovói lovassírokról írt disszertációjában és ahhoz kapcsolódó tanulmányaiban Aksenov 

megmaradt a Korzuhina – Merpert-féle szablya-keresztvas tipológiánál.758 A magyar 

kutatásra leginkább Arendt759 és Merpert tanulmánya760 hatott, míg a szablyapengék 

vizsgálatára vonatkozó módszerek nem jutottak el. 

A kutatástörténet rövid áttekintése alapján a szablyákkal foglalkozó régészek 

többsége a keresztvas vizsgálatára fókuszált, és csak kevés tanulmány született a 

szablyapengékről. A szablyák megjelenését történeti hipotézisek alapján datálták. 

 

b.  A szablya definíciója és osztályozásának szempontjai 

 

Szablyának tekinthetők azok a szálfegyverek, melyek ívelt egyélű, fokéles pengével 

rendelkeznek. A magyar régészetben nem alakult ki egységes terminológia a szablya 

megkülönböztetésére, bár több nyelvben élesen elkülönítik egymástól a szablyákat és az 

egyenes egyélű kardokat.761  

A szablyák ívelődésére már korán felfigyeltek, a görbület mérésére és osztályozási 

szempontként való figyelembe vétele mégis viszonylag későn történt meg. Elsőként 

Svetlana Aleksandrovna Pletneva foglalkozott a szablyák pengéjének. A görbületet a 

szablya háta és egy egyenes által alkotott körszelet magasságaként írta le. Megállapította, 

hogy a szablya görbületének fokozatos növekedését.762 Umar Jusufovič Kočkarov új 

szempontokat vezetett be a Kaukázus északnyugati előteréből származó szablyák 

pengéjének vizsgálatakor. Munkája során a szablya görbületének és a penge hosszának az 

                                                 
756 PLETNEVA 1973, 17–19. 
757 KOČKAROV 2008, 24–25.  
758 AKSENOV – MIHEEV 2006, 107. 
759 ZAKHAROV – ARENDT 1935. 
760 MERPERT tanulmányát (1955.) idézte GARAM Éva a szablyák eredetével kapcsolatban (GARAM 
1991a, 146.) 
761 Az orosz és szláv nyelvekben a szablyáktól megkülönböztetve az egyenes egyélű kardokat palaš-nak 
nevezik. (Az ezzel kapcsolatos terminológiai problémákra lásd az I.2.a fejezetet.) 
762 A szerző a szablyapengékkel a kései nomádokról („černye klobuki”) írt monográfiájában foglalkozott, 
ahol 5 típust különböztetett meg a penge görbülete alapján (PLETNEVA 1973, 17−19.). 
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összefüggéseit vizsgálta.763 Megállapítása szerint a penge görbülete és hossza 

folyamatosan növekedett.764  

Sajnos a két fenti szerző példáját kevesen követték, így nem készült el a 

szablyapengék klasszifikációja. A továbbiakban új szempontokkal szeretném kiegészíteni a 

szablyapengék görbületének meghatározását. Ívelt pengéknek tartom azokat a pengéket, 

melyek középvonala nem írható le egy egyenesként, ez magába foglalja a penge hátának és 

élének ívelődését is, ezeket egy-egy húrral, illetve az általa alkotott körszelet magasságával 

írhatjuk le. A penge hátának ívelődését belső ívnek, az él görbületét pedig külső ívnek 

nevezem. A belső ív görbülete szükségszerűen mindig kisebb, mint a külső ívé. A szablya 

ívelt éle különösen alkalmas vágott sebek ejtésére, vágómechanizmusában eltér az egyenes 

egyélű kardoktól.765 Az előbbiek vágáskor a vágandó felületet először lenyomják, és csak 

utána vágják, míg az ívelt él a puha felületen elcsúszva bemetszést okoz. Az ívelt él tehát 

elősegíti, hogy a vágáskor az él a metszéshez ideális 45°-os szögben álljon.766  

A továbbiakban a penge görbületét a penge hátának az egyenestől mért 

távolságaként adom meg. E módszernek kétségkívül vannak hiányosságai, hiszen a pengék 

nem teljesen szabályosan vagy szimmetrikusan görbülnek. Előfordulhat, hogy a penge 

felső harmada teljesen egyenes, és csak a penge vége ívelődik. E módszer előnye 

ugyanakkor, hogy könnyen és gyorsan mérhető, és jó összehasonlítási alapot ad.767  

A fokél (vagy elman) a penge hátának (vagy más néven fokának) alsó harmadának 

vagy végének visszaköszörülését jelenti. A fokél funkciójának meghatározása nem 

egyértelmű a szakirodalomban: László Gyula768 nyomán elsősorban vágófunkciót 

tulajdonítottak neki. Szőllősy Gábor ugyanakkor teljesen új elmélettel állt elő a fokél 

funkciójával kapcsolatban, szerinte az nem elsősorban a vágásban játszott szerepet, hanem 

a szúrást könnyítette meg, hiszen egy háromszög átmetszetű pengével jóval nehezebb 

                                                 
763 Umar Jusufovič KOČKAROV (2008, 25-27.) a pengehossz és a görbület összefüggése alapján 8 
pengetípust különböztetett meg. A szerző a görbület és a pengehossz összefüggéseit diagrammon is 
ábrázolta, állítása szerint e diagramm alapján állapította meg a típusok közötti határokat, ugyanakkor inkább 
az tűnik ki e felosztásból, hogy az egyenletes számbeli eloszlásra törekedett. 
764 Ibidem, 39. 
765 Az ívelt penge eltérő vágómechanizmusát először Arendt személtette egy a fizikától kölcsönzött ábrával. 
766 Az ívelt penge lehetővé teszi, hogy ne csak a penge hegy felőli végével lehessen vágni. Az ívelt él 
elcsúszik a seben és így mélyebb roncsolás érhető el. 
767 HAMPEL József (1905.), Kalmár János (kézírásos jegyzetek), Svetlana Alexandrovna PLETNEVA 
(1973, 17–19.) I. L. KYZLASOV (2008, 75.) és Umar Jusufovič KOČKAROV (2008, 25–26.) által hasonló 
módszerekkel végzett mérésekhez. 
768 KOVÁCS István (1941, 130.) nyomán LÁSZLÓ Gyula (1944, 352.) arra utalt, hogy a fokéllel az ellenfél 
lovát lehetett megsebezni. A fokélnek Hidán Csaba is elsősorban vágófunkciót tulajdonított, véleménye 
szerint a fokélnek az alkar és a kézfej elleni ellentámadásokban lehetett szerepe (idézi SZŐLLŐSY 2001, 
278.). 
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szúrni, mint egy lencse átmetszetűvel.769 E kérdés eldöntéséhez szükséges a fokél 

hosszának a vizsgálata is, ugyanis több szablyán a fokél rendkívül rövid, ezért vágásra 

alkalmatlan. A fentiekből következik, hogy – legalábbis azokban az esetekben, amikor a 

visszaköszörülés túl rövid – a fokélt kizárólag szúrásra használhatták.770

A szablya további fontos kritériuma lehet a penge átmetszete is. Mint tudjuk a 

penge átmetszete sohasem egyenletes, de általában vagy egy szegmense, mely a penge 

nagy részére jellemző lehet. A háromszög vagy ék alakú penge inkább a saxokra és az 

egyenes, egyélű kardokra jellemző vonás.  

A fent leírtak alapján tehát a továbbiakban a szablya kifejezést olyan 

vágófegyverekre használom, amelyek ívelt egyélű pengével, a csúcsánál visszaköszörült 

fokéllel és ötszög vagy ívelt háromszög alakú keresztmetszettel rendelkeznek, a markolat 

kialakítását és a keresztvasat másodlagos attribútumnak tekintem, ezért ezeket elkülönítve 

vizsgáltam.  

 

b. A szablyapengék típusai 

 

A szablyák pengéje a forma, a méretadatok, a görbület, a fokél hossza és a markolat állása 

alapján osztályozható. A pengeforma vizsgálatát nehezíti a pengék eltérő korrodáltsági 

foka, a restaurálás különböző módja és a rározsdásodott fa tok maradványai. Ez alapján két 

alaptípust különbötethetünk meg, a fokozatosan elkeskenyedő végűt és a nagyjából 

párhuzamos oldalút. Egyes esetekben a penge a fokélnél enyhén kiszélesedik, így a fokél 

oldalnézetben is látható. 

A szablyapenge tipológiai fejlődése és a pengehossz közötti összefüggésre már 

Pletneva771 és Kočkarov772 is rámutattak. Az általuk idézett példák ugyanakkor lassú, 

fokozatos fejlődésről tanúskodnak. Kérdéses, hogy az avar kor viszonylag rövid ideje alatt 

megfigyelhető-e ilyen változás? A penge szélessége is fontos osztályozási szempont lehet. 

A szaltovói temetőből ismert szablyák esetében figyelhető meg, hogy a penge viszonylag 

széles, átlag 3,5 cm-es, míg az avar kori szablyák pengéje ennél általában jóval 

keskenyebb. 

                                                 
769 ibidem, 279. 
770 A fokél szúrófunkcióját megerősíti, hogy a mai napig több vadászkést fokéllel forgalmaznak. Ezekben az 
esetekben pedig a vágófunkció fel sem merülhet. 
771 PLETNEVA 1973, 17–19. 
772 Umar J. KOČKAROV (2008, 25–27.) megfigyelése szerint a korai időszakra (8. század) rövidebb és 
egyenesebb pengéjű, míg a későbbi periódusra (11-12. század) hosszú és íveltebb pengéjű szablyák a 
jellemzőek. 
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A penge görbületét a penge háta és a torkolatot és a csúcsot összekötő elképzelt 

egyenes által alkotott körszelet magassága adja meg. A továbbiakban a határokat nagyjából 

az egyenletes eloszlás és a kerek értékek alapján húztam meg, melyek nagyjából 

egybeestek.  

 

V.III.   Szablyák 
(Kat. 654., 735., 767., 808., 809., 840., 862., 868., 948., 964., 965., 978., 979., 1005., 1107., 
1137., 1143., 1251.)  
 

Ezekben az esetekben a penge görbülete nem volt mérhető, de az penge ívelt volta 

egyértelmű, ezért közelebbi besorolás nem volt lehetséges.  

 

V.III.A  Enyhén ívelt pengéjű szablyák  
(Kat. 617., 652., 661., 677., 688., 708., 744., 785., 796., 797., 852., 863., 907., 986., 1013., 
1029., 1038., 1071., 1100., 1153., 1224., 1249., 1282., 1286., 1299.) (CXXIII–CXXVIII. 
tábla, XXXVII. térkép)  
 

E típusba sorolhatók az enyhe, de már észlelhető görbületű pengék, melyek az 5 és 10 mm 

közötti értékekkel voltak jellemezhetők. Összesen 25 penge tartozik ebbe a csoportba. 

Ezek a fegyverek már egyértelműen szablyáknak tekinthetők. A keresztvassal rendelkező 

példányok773 jóval gyakoribbak, mint az ellenző nélküli fegyverek.774  

Elterjedésük teljesen egyenletes szóródást mutat. Egyaránt megtalálhatóak a 

Dunántúlon,775 az északnyugati peremvidéken,776 a Duna északi partján,777 az Ipoly 

mentén,778 az Alföldön779 és Erdélyben780 is.  

Az enyhén ívelt pengéjű vágófegyverek már a kora avar kor végén megjelentek,781 

de valójában a közép782 és késő avar kor783 folyamán vált általánossá a használatuk. Az 

enyhén ívelt pengéjű szablyák fő használati ideje a közép avar korra esik. 

 
                                                 
773 Kat. 617., 652., 661., 677., 688., 730., 744., 796., 797., 816., 875., 907., 986., 1071., 1153., 1224., 1282., 
1286., 1299. (19 db, 76 %) 
774 Kat. 708., 852., 863., 1013., 1029., 1038., 1093., 1100. (8 db, 24  %) 
775 Bágyog (617.), Dunaújváros (731.), Esztergom (744.), Kölked (907.) Mosonszentjános (986.), 
Pókaszepetk (1029.), Szekszárd (1100.) 
776 Dévény (652.), Vösendorf (1224.), Zillingtal (1299.) 
777 Alsógellér (796., 797.), Révkomárom (875.) 
778 Zsély (1282., 1286.) 
779 Budapest, Soroksár (677.), Debrecen (708.), Jászapáti (816.), Kiskőrös (852.), Kiskunmajsa (863.), 
Nyíregyháza (1013.), Rákóczifalva (1038.), Szeged (1071.), Székkutas (1093.) 
780 Csákó (688.) 
781 Kat. 652., 852., 863., 1013. (4 db, 15,3 %)  
782 Kat. 617., 731., 744., 796., 797., 816., 907., 1029., 1038., 1071., 1093., 1100., 1153., 1224., 1286. (15 db, 
57,6 %)  
783 Kat. 661., 677., 688., 708., 875., 986., 1282. (7 db, 26,9 %) 
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V.III.B  Közepesen ívelt pengéjű szablyák  
(Kat. 628., 660., 806., 833., 834., 835., 842., 846., 883., 884., 885., 886., 1031., 1063., 
1114., 1127., 1158., 1159., 1160., 1161., 1162., 1163., 1205., 1246., 1260., 1277., 1280., 
1285., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293.) (CXXIX–CXXXVIII. tábla, XXXVIII. 
térkép)  
 

Ebbe a típusba az enyhén ívelt, szemmel jól látható görbületű pengék kerültek, melyek a 

11 és 20 mm közötti értékekkel írhatók le. 33 példány került ebbe a csoportba. A 

keresztvassal rendelkező darabok784 jóval gyakoribbak, mint az anélküli szablyák.785  

 A típus elterjedése nagyjából egyenletes, bár egyelőre a Tiszántúlról még nem 

került elő egy példánya sem. Megtalálható viszont a Dunántúlon,786 a Duna–Tisza-

közén,787 az északnyugati peremvidéken,788 az Ipoly mentén789 és a Kassai-medencében.790

Az e csoportba tartozó ívelt pengék többsége a közép avar korra datálható,791 de 

használatuk a késő avar korban792 is folytatódott, különösen annak az első felében. A kora 

avar korban ez a típus már nem fordul elő. 

 

V.III.C  Erősen ívelt pengéjű szablyák  
(Kat. 624., 757., 802., 848., 879., 880., 948., 1019., 1294., 1295., 1297.) (CXXXIX. tábla, 
XXXIX. térkép)  
 

A legíveltebb pengéjű szablyák kerültek e csoportba: ezekben az esetekben 21 mm feletti 

értékekkel kell számolnunk. Mindössze 11 szablyalelet sorolható ide, így ez a pengetípus 

ritkának tekinthető az avar korban. A legerősebb görbületet a zsélyi temető 820. sírjának 

szablyája mutatja,793 melynek belső íve elérte a 42 mm-t, hasonló adatot görbületet (33 

mm) mutatott az igari III. lelet,794  a Berettyóújfalu-Nagy-bócs dűlői szablya795 és a Öskü-

                                                 
784 Kat. 628., 660., 834., 835., 846., 883., 884., 885., 886., 1031., 1063., 1114., 1147., 1158., 1205., 1246., 
1277., 1280., 1285., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293. (25 db, 71,4 %) 
785 Kat. 806., 833., 842., 1127., 1159., 1160., 1161., 1163., 1249., 1260. (10 db, 28,6 %) 
786 Biatorbágy (628.), Iváncsa (806.), Kehidakustány (842.), Kiskassa (846.), Pókaszepetk (1031.) 
787 Kecskemét (833., 834., 835.), Szeged (1063.), Szentes (1114.), Tápiószele (1127.), Tiszaeszlár (1147.), 
Tiszakécske (1158., 1159., 1160.), Tiszakürt (1163.) 
788 Dévényújfalu (660.), Bécs (1246., 1249.), Pozsonybeszterce (1260.) 
789 Zsély (1277., 1280., 1285., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293.) 
790 Kassa–Zsebes (883., 884., 885., 886.), Kassamindszent (1205.) 
791 Kat. 628., 806., 833., 834., 835., 842., 846., 1031., 1063., 1127., 1147., 1158., 1159., 1160., 1161., 1162., 
1163., 1246., 1285., 1288., 1290., 1291., 1292., 1293. (24 db) 
792 Kat. 660., 883., 884., 885., 1114., 1205., 1249., 1260., 1277., 1280., 1289. (11 db) 
793 Kat. 1295. 
794 Kat. 802. 
795 G: 25 mm. Kat. 624. Publikálatlan. A szablyát Szelekovszky Márta szívességéből ismerem, segítségét ez 
úton is köszönöm. 
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Agyaggödör 2. sírjának796 szablyája is. Az erősen ívelt pengéjű szablyák többségét 

keresztvassal is ellátták,797 de előfordulnak ellenző nélküliek is.798

A típus elsősorban a Kárpát-medence központi területeire jellemző, az északi 

peremvidékeken nem vagy csak elvétve799 fordul elő. Viszonylag gyakori a Dunántúlon800 

és az Alföldön.801

Az erősen ívelt pengéjű szablyák elsősorban a közép avar korra jellemzőek,802 de 

ritkán a késő avar korban803 is előfordulnak. A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a késő avar 

korra az erősen ívelt pengék fokozatosan kimentek a divatból. 

 

c. A fokél hossza és szerepe 
 

A fokél hosszáról a szablyapengék eltérő állapota miatt sok esetben nincsen adatunk, 

sajnos csak ritkán vizsgálhatók. Előfordul, hogy enyhén ívelt penge esetében sem található 

fokél. A különben jó állapotú s ezért jól értékelhető Bágyog-gyűrhegyi 8. sír804, a 

pozsonybesztercei (Záhorská Bystrica) 49. sír805 és a Szeged-átokházai806 szablyáján jól 

megfigyelhető volt a fokél hiánya. E három lelet alapján érdemes átgondolni, hogy milyen 

mértékben tekinthető a szablya kritériumának a fokél és a görbület, és mi a funkciója e 

sajátosságoknak. 

Mindemellett a fokél fontos kritériuma lehet a szablyának, bár legtöbb esetben az 

avar kori szablyákon viszonylag rövid fokélek mérhetők. A következő táblázat a mért 

fokélek hosszát mutatja csökkenő sorrendben.  
Lelőhely, sírszám Fokél hossza (mm) Katalógusszám 

Székkutas-Kápolnadűlő 541. sír 260 1093. 

Tápiószele-Somogyi B. u. 21.  225 1127. 

Zsély 564. sír 205 1293. 

Tiszakécske-Óbög 200 1159 

Kassa ism 160 886. 

Zsély 170. sír 158 1285. 

                                                 
796 Kat. 1019. 
797 Kat. 624., 757., 802., 879., 880, 1019., 1294., 1295., 1297. (9 db, 82 %) 
798 Kat. 848., 948. (2 db, 18 %) 
799 Kassa (880.), Zsély (1294., 1295.) 
800 Gyenesdiás (757.), Igar (802.), Révkomárom (880.) 
801 Berettyóújfalu (624.), Kisköre (848.), Kunszállás (948.) 
802 Kat. 624., 757., 802., 848., 948., 1019., 1294., 1295. (8 db, 80 %) 
803 Kat. 879., 880. (2 db, 20 %) 
804 Kat. 617. 
805 Kat. 1260. 
806 Kat. 1063. 
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Kassamindszent 24. sír 155 1205. 

Alsógellér 11. sír 153 793. 

Üllő 1. sír 150 1183. 

Zsély 843. sír 146 1296. 

Tiszakécske–Óbög 1. 140 1158. 

Öskü–Agyaggödör 2. sír 130 1019. 

Dévényújfalu 842. sír 120 660. 

Pókaszepetk 415. sír 120 1031.  

Kassamindszent 85/83. sír 115 1208. 

Kassa–Zsebes 254. sír 110 885. 

Kassa–Zsebes 221 110 883. 

Zsély 371. sír 110 1290. 

Mosonszentjános 27. sír 110 986. 

Tarnaméra X. sír 105 1030. 

Zsély 78. sír 100 1281. 

Zsély. 79. sír 100 1282. 

Kiskassa–Téglaház 100 846. 

Komárom-Hajógyár 71. sír 100 872 

Kassa–Zsebes 161. sír 90 882. 

Tiszaeszlár-Sinkahegy 90 1147. 

Győr–Téglavető-dűlő 72. sír 90 770. 

Zsély 818. sír 88 1294. 

Zsély 44. sír 87 1280. 

Komárom-Hajógyár 30. sír 80 870. 

Zsély 442. sír 70 1291. 

Komárom-Hajógyár 142. sír 70 879. 

Kassa–Zsebes 230. sír 65 884 

Komárom-Hajógyár 72. sír 64 873 

Zsély 820. sír 55 1295. 

Kölked–Feketekapu B-210. sír 55 907. 

Gyenesdiás 64. sír 40 757. 

Zsély 312. sír 40 1288. 

Pozsonybeszterce 49. sír 0 1260. 

Zsély 335. sír 0 1289. 

Szeged–Átokháza 0 1063. 

Bágyog-Gyűrhegy 8. sír 0 1017. 

 

A fenti 42 adat alapján elmondható, hogy az avar kori szablyákon és fokéles 

kardokon a visszaköszörülés viszonylag rövid volt, a leghosszabb adat sem éri el a 30 cm-t, 
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átlagos hosszuk 10,6 cm. Ez az érték messze elmarad a honfoglalás kori és kései nomád 

szablyák fokéleinek hosszától.807 Jellemző módon mindössze 9 szablyán808 volt 15 cm-nél 

hosszabb fokél mérhető, az ez alatti értékeknél viszont vágófunkcióra nem is 

gondolhatunk. A vizsgált esetek zömében (68,3 %) a fokél hossza 15 és 5 cm között 

mozgott. Mindezek alapján megállapítható, hogy Szőllősy Gábor adataival egyezően809 a 

fokél funkciója nem a vágás, hanem a szúrás megkönnyítése lehetett. A fokélek hosszának 

megoszlását a következő diagramm mutatja. 

Fokél hossza (mm)
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A pengék besorolását a fenti tényezők kombinációja teszi lehetővé. Egyelőre nem 

világos, hogy mely jellemzők korrelálnak egymással, ennek eldöntésére egy 

korreszpondencia elemzést használok. 

 

d. Összefoglalás 
 

Az egyes pengetípusok és a szablyák kísérőleletei áttekintése alapján a leginkább ívelt 

szablyapengék a közép avar kor második felében voltak jellemzőek,810 de erősen ívelt 

pengék a késő avar korban is előfordulnak.811 A késő avar kor első felében a szablyák 

továbbra is enyhén íveltek maradnak, de a belső görbület ekkor már ritkán haladja meg az 

                                                 
807 Ez az érték a Kaukázus vidéki X–XIII. századi szablyák esetében elérheti a 44 cm-t is (KOČKAROV 
2008, 28. 
808 A vizsgált adatok 22 %-a. 
809 SZŐLLŐSY 2001, 278–279. 
810 Igar III. lelet (Kat. 802.), Gyenesdiás 64. sír (757.), Zsély 820. sír (1295.) 
811 Komárom–Hajógyár 142. sír (879.)  
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1 cm-t. A késő avar kor folyamán egyre inkább az egyenes egyélű pengék kerültek 

előtérbe. A szablyapengék kronológiai eloszlását a következő diagramm mutatja. 

A szablyapengék kronológiai eloszlása
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V.IV   Saxok 

 

A saxok az avar kori fegyverkutatás elhanyagolt részét képviselik, csak kevesen és keveset 

írtak róluk, és periferikus jelenségként kezelték őket. Elsősorban a közép és a késő avar 

korszakokban voltak elterjedtek, de már a kora avar kor során megjelentek, igaz, hogy 

viszonylag kis számban. Ma már 68 sax ismert 44 lelőhelyről az egykori Avar Kaganátus 

területéről.  

A fejezet célkitűzése többrétű. Kérdéses, hogy a Nyugat-Európában általánosan 

elismert klasszifikációs rendszer alkalmazható-e erre a Kárpát-medencei anyagra is. Fontos 

továbbá tisztázni, hogy milyen mértékben párhuzamosítható a Kárpát-medencei saxok 

fejlődése a nyugati példányokkal? E fent nevezett problémák nagy jelentőséggel bírnak az 

avar kor és a későmeroving és karoling kori délnémet kronológia harmonizációját illetően 

is.812  

Sok a megoldatlan probléma arra vonatkozóan is, hogy milyen jelentőséggel bírtak 

ezek a tárgyak az avarok számára. Nem teljesen tisztázott, hogy ezek a fegyverek 

importtárgyakként kerültek az avar birodalomba vagy akár helyben is előállíthatták azokat. 

Több elmélet született a saxok keleti vagy éppen lovasnomád eredetéről is, néhány kutató 

                                                 
812 A korábbi próbálkozásokra lásd: (STEIN 1968; ZÁBOJNÍK 1978; DAIM 1987; STADLER 2005.) 

 136



úgy vélekedett, hogy a saxok akár a szablyák elődei is lehettek.813 Emiatt a harcmodort és a 

fegyverkombinációkat is vizsálni kell, hogy mennyire voltak e fegyverek alkalmasak a 

lovasnomád hadviselésre. 

Az avar kori temetőkből származó saxok egy jelentős része nem vagy csak részben 

publikált. Sok publikáció nem egyértelmű vagy hiányos információt nyújt. Sok példány 

töredékes, ezért a metrikus adatok nem használhatóak. A következő táblázat áttekintést 

nyújt az elérhető adatokról.  

 

Lelőhely Pld. publikált 
Ásatási  
jelentés antr. adatok kísérőleletek állapot 

Helyzet a 
sírban metallogr.

Alattyán Tulát I. 1 X   X X Elveszett X   
Bernolákovo – 
Sakoň (Cseklész) 1 X     X Jó X   
Bratislava – 
Čuňovo 
(Dunacsún) 1 X     X   X   
Devinska Nová 
Ves 
(Dévényújfalu) 4 X     X Jó     
Brunn a.d. 
Schneebergbau – 
Hochquellenwass
erleitung 1 teilweise       Elveszett     
Budapest XIV. 
Zugló, 
Népstadion 1 X   X X Jó     
Čataj (Csataj) I. – 
Zemanské-
Gejzove  2   X     Jó     
Csolnok–Szedres, 
Kenderföldek  1 teilweise     X ? X   
Dormánd–
Hanyipuszta 1 teilweise             
Grabelsdorf bei 
St. Kanzian am 
Klopeinersee) 1 X     X Jó ? X 
Győr–Téglavető-
dűlő  1 X     X Töredékes     
Hédervár–
Gyulamajor  1 X       Jó     
Jászapáti–
Nagyállás út  1 X     X   X   
Kehidakustyán–
Kehida, Központi 
Tsz-major  1 X             
Kehida-Fövenyes 1 X         X   
Kisköre–Halastó  1 X     X Jó     
Komárno–6 1 X     X restaurálatlan     

                                                 
813 Lásd pl.: (ALFÖLDI 1932, 26., WERNER 1956, 43., BÓNA 1995.), akik e fegyvert a hunok 
megjelenéséhez kötötték, ezzel szemben Bodo ANKE (1998, 93.) rámutatott, hogy a hun kori saxok csak 
nagyon csekély hosszúságúak, így azok nem tekinthetők a későbbi langsaxok elődeinek.  
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Hadovce 
(Révkomárom–
Gadóc) 
Komárno–8 
Lodanice 
(Révkomárom–
Hajógyár) 1 X   X X Jó X   
Kölked–
Feketekapu A 4 X     X Jó X   
Környe  3 X   X X Jó X X 
Lukácsháza–
Hegyalja dűlő 1               
Micheldorf–
Schottergrube                  
Mödling–
Goldene Stiege                  
Münchendorf 1 X     X Jó     
Nagyréde–
Ragyogópart 1 X     X Jó X   
Noşlac 
(Marosnagylak) 1 X             
Solymár–Dinnye-
hegy  1 X   X X Jó     
Sommerein am 
Leithagebirge  1 X     X Jó     
Šturovo 
(Párkány) 1 X     X Restaurálatlan     
Szekszárd-
Bogyiszlói út  2 X     X Jó X   
Táp–Borbapuszta 2   X           
Üllő II. –Vecsési 
községhatár  1 X     X Jó X   
Váchartyán Goszt
onyi szőlőhegy  1 X   X X Töredékes     
ValalíkyVšechvät
ých 
(Kassamindszent) 2 X     X jó     
Vasasszonyfa  1               
Visonta–
Nagycsapás  1   X           
Vösendorf 1   X           
Wien XI. 
Simmering, 
Csokorgasse  6   X   X       
Wien XXIII 
Zwölfaxing  2 X             
Záhorská 
Bystrica 
(Pozsonybeszterc
e)  1 X     X Töredékes X  
Zalakomár–
Lesvári dűlő  4   X           
Želovce (Zsély) 1 X     X Jó X X 
Zillingtal 4 X     X jó X X 
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a. A saxok kutatásának problémái 

 

A saxok egyélű, legtöbbször rövid vágófegyverek. Eredetük nem egyértelmű, 

kialakulásukban a hun kor hosszú harci kései (keskeny langsaxok, vagy schmalsaxok) nagy 

szerepet játszhattak.814 Joachim Werner a hun kor langsaxokait már egyenesen a szablyák 

előzményeinek tekintette, és nyugat-európai megjelenésüket keleti-lovasnomád hatásnak 

tekintette.815 A saxok keleti eredete általánosan elismert elméletté vált.816

A saxok osztályozása alapvetően metrikai alapokon nyugszik. A saxok első 

felosztása Ludwig Lindenschmidt nevéhez fűződik, aki azokat méretkülönbségeik alapján 

sorolta csoportokba. E különbségeket egyidejűnek és funkcionálisnak tartotta.817 Először 

Edmund Brenner ismerte fel, hogy ezek a méretkülönbségek kronológiai fejlődést 

takarnak.818 A saxok pengéjének növekedésére Hermann Stoll hívta fel a figyelmet a 

hailfingen-i temető elemzése kapcsán.819 A saxtípusok mai elnevezéseit, mint a Schmalsax, 

Breitsax és Langsax Kurt Böhner használta először.820 Néhány évvel később Neuffer-

Müller egy új csoportot határozott meg: a Kurzsaxokat.821  

Később a már kialakult rendszeren belül tettek finomabb elkülönítéseket, így a 

Breitsaxokon belül Ursula Koch különböztetett meg egy korai könnyebb és egy későbbi 

nehéz változatot.822 E megfigyelés helyességét később horizontálstratigráfiai 

megfigyelésekkel is megerősítették.823 A saxok osztályozását és kronológiáját Rainer 

Christlein a marktoberdorfi temető feldolgozása során dolgozta ki. Elemzései során a 

saxok hosszát az övgarnitúrák kronológiájával párhuzamosította.824

A kutatás fontos állomását képezi Frauke Stein a 8. századi ’nemesi’ sírokról szóló 

monográfiája. Ez az összeállítás nagymértékben releváns a magyar kutatás számára is, 

mivel e kronológia a Kárpát-medence számára is nagy jelentőséggel bír.825

                                                 
814 E fegyvereket már ALFÖLDI András (1932, 26.) a saxok fejlődésének első fázisaként jellemezte, 
hasonlóan: (GJESSING 1934, 69.) 
815 WERNER 1956, 43. 
816 Vö.: OLSEN 1946.; ANKE 1998, 93−99. 
817 LINDENSCHMIDT (1880, 204.) megkülönböztetett saxokat (rövid dobókéseket), langsaxokat (hosszú 
szúró és vágófegyvereket) és scramasaxokat (széles vágófegyvereket). 
818 BRENNER 1912, 290. 
819 STOLL 1939. 
820 BÖHNER 1958, 130; 135.  
821 NEUFFER-MÜLLER 1966, 28. 
822 Ursula KOCH (1968, 84.) e munkájában a bajor Duna-völgy leletanyagára támaszkodott. 
823 A keskeny és a széles pengéjű saxok kronológiai egymásutániságát Hermann AMENT (1973, 138. Taf. 
60,2.) a rübenachi temető elemzése során figyelte meg.  
824 CHRISTLEIN 1966, 30. 
825 A kutatónő a művében a langsaxokon megfigyelhető pengevájatok számának is nagy jelentőséget 
tulajdonított (STEIN 1967, 12–16.). 
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A saxpengék kutatásában a metrikai elemzések a későbbiekben is nagy szerepet 

kaptak, így felfigyeltek a rövid keskeny pengékből a hosszú és széles pengék felé történő 

fejlődésre.826 A metrikai szemléletet Wolfgang Hübener már radikálisan alkalmazta, aki 

már a tizedmilliméteres különbségeknek is kronológiai jelentőséget tulajdonított.827 

Nyilvánvaló azonban, hogy egy ilyen mértékű egyenletes fejlődéssel nem számolhatunk. 

A saxok kutatásához új szempontokkal jártult hozzá Herbert Westphal, a formai 

jegyek mellett kovácstechnikai kritériumokat is használt e fegyverek osztályozásához. 

Fontos megfigyelése, hogy a szász törzsterületen a Breitsaxok teljesen hiányoznak.828 E 

terület továbbra is fontos maradt a saxok kutatásában. Jörg Kleemann e területen tett 

kísérletet a langsaxokon belüli finomabb kronológiai beosztás kialakítására.829 A breit- és a 

langsaxok közötti átmeneti típus meglétét Susanne Buchta-Hohm mutatta ki.830

A saxok legutóbbi osztályozását Jo Wernard végezte el, aki négy fő típust 

(Schmalsax, Kurzsax, Breitsax és Langsax) különített el, és azokat tipológiai sorba 

rendezte. Munkájának nagy eredménye abban áll, hogy a vizsgálataiban ugrásszerű 

változást tételezett fel a Breitsaxok és a Langsaxok között.831

Az északkelet-bajorországi karoling kori temetők langsaxait Ralph Pöllath dolgozta 

fel. Kronológiai elemzései az avar kor kutatásában is relevánsak lehetnek.832

A Kárpát-medencében a saxok kutatása a nyugatinál kissé később kezdődött el. A 

saxok avar temetőkben való meglétére először Ján Eisner utalt a dévényújfalui temetővel 

kapcsolatban.833 Kiadatlan szakdolgozatában Kiss Attila is foglalkozott az avar kor 

saxaival, amelyek jelenlétét a karoling fegyverkereskedelem eredményének 

tulajdonította.834  

                                                 
826 Ezt a folyamatot először Jochen GIESLER (1983, 528.) mutatta ki. 
827 A kutató nézete szerint a penge hossza teljesen egyenletesen változik, így a pengehosszból közvetlenül 
lehet az abszolútkronológiára következtetni. Véleménye szerint a tízévenkénti átlagos növekedés 2,13 cm, 
ami egy évenkénti 2,13 mm-es növekedést jelent (HÜBENER 1988, 228.) 
828 Herbert WESTPHAL (1991, 272.) monográfiája a szász törzsterületről származó saxok metallográfiai 
elemzését adta. A breitsaxokkal kapcsolatban tett megfigyelése módszertanilag megkérdőjelezi a saxpengék 
fejlődésének egyetemességét.   
829 Jört KLEEMANN (2002, 107−109.) a langsaxok között megkülönböztette a középső hegyállású (1 típus) 
és az él vonalában álló hegyű példányokat (2 típus), véleménye sezrint az 1. típus a 2. típusnál korábbi. 
830 A kutatónő ezeket a példányokat atipikus langsaxoknak nevezte, és a két típus közötti átmeneti formának 
tartotta. Datálása szerint ezek a fegyverek korábbiak, mint a valódi langsaxok (BUCHTA-HOHM 1996, 37.). 
831 WERNARD (1998, 769−782.) szemléletében a metrikus iskolát követi, osztályozásának kritériumai a 
továbbra is a pengehossz és a pengeszélesség voltak. 
832 PÖLLATH (2002, 168−170.) négy fő formacsoportot különített el a penge formája alapján. Az 
osztályozásában Jörg Kleemann rendszerét követte. A kronológiai kérdésekről: ibidem, 174−193. 
833 EISNER 1932, 553−559. 
834 A kutató összesen 12 példányt gyűjtött össze. A saxok feltűnését késő avar kori jelenségnek tartotta és a 8. 
századra datálta. E fegyvertípus elterjedésével kapcsolatban megállapította, hogy az üllői lelet kivételével 
csak a Kárpát-medence nyugati felében kerültek elő. (KISS 1962, 90–92.) 
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E fegyvertípus kutatása továbbra is a kaganátus északi és nyugati periferiáján 

koncentrálódott. Ez természetesen nem véletlen, mert a saxok elterjedésének súlypontja 

éppen erre a területre esik. A típus első összefoglalását Jozef Zábojník végezte az avar kor 

nyugati eredetű tárgyairól írt tanulmányában.835 A Kárpát-medence belső területein feltűnő 

nagy méretű késeket Szabó János Győző dolgozta fel. E tárgyak a saxoktól elkülönítve 

kezelte és vadászkésként azonosította.836

Erik Szameit Ausztria karoling kori fegyverleleteinek összefoglalásakor az avar kor 

sax-leleteivel is foglalkozott. Utalt arra, hogy a saxok a Bécsi-erdőtől keletre is nagyobb 

számban kerülnek elő, és a 7. század második felére és 8. századra datálható temetőkből is 

ismertek. Egy részüket formai alapon frank termékek avar kori utánzatainak tartotta.837 Az 

újabb osztrák kutatásban a saxokat karoling importfegyverként kezelik.838

A saxok késő avar kori elterjedtségével kapcsolatban Szőke Béla Miklós is 

felfigyelt a típus 8–9. századi Kárpát-medencei népszerűségére. Magyarázata szerint a 

saxok az avarok harcmodorától sohasem voltak idegenek annak ellenére, hogy nyugati 

importtárgyakként kerültek az Avar Birodalomba.839  

 

b. Osztályozás 

 

A saxok osztályozása alapvetően metrikai jellegű, ezért a következőkben magam is ezeket 

a metrikai attribútumokat használom. Fő kritériumként a penge hosszát és szélességét 

használtam (V.IV.A Kurzsax, V.IV.B Schmalsax, V.IV.C Breitsax, V.IV.D Langsax).  

A penge formája alapján három csoport különíthető el: a. egyenes hátú pengék, ahol 

a csúcs a penge hátánál található (= Wernard I); b. a hát többé-kevésbé ívelődik az élhez, a 

penge csúcsa az él vonalában található (Wernard II); c. szimmetrikus saxpengék, vagyis a 

hát és a penge egymással párhuzamosan futnak, a csúcs ilyenkor a penge középvonalában 

található (Wernard III). Ezek a pengetípusok elsősorban egy-egy metrikus csoportnál 

                                                 
835 Jozef ZÁBOJNÍK (1978, 193–195.) az avar kor nyugati kapcsolatú tárgyait feldolgozó tanulmányában a 
saxokat is összegyűjtötte és térképen ábrázolta azok elterjedését. 
836 SZABÓ János Győző (1966, 50.; idem 1968, 40.) a Dormánd–hanyipusztai és Nagyréde–ragyogóparti 
leletekkel kapcsolatban írt e tárgyakról.  
837 SZAMEIT 1987, 164. 
838 Falko DAIM (1998, 108−109.) is nyugati importként tartotta számon a zillingtali saxokat, és azokat 
kronológiai párhuzamosításra használta. 
839 A saxok avar temetőkben való gyakoriságával szemben az ezzel egykorú Morvaországban, a Kelet-
Alpokban, Szlavóniában és Dalmáciában elsősorban a kétélű kardok voltak népszerűek. (SZŐKE 1992a, 95.; 
idem 1999, 85.) A kutató először a 8. század végének eseményeihez kötötte a saxok megjelenését (idem – 
VÁNDOR 1982-83, 73–74.), később azonban arra utalt, hogy ezek a fegyverek már a 7. században is 
feltűntek a Zala völgyében (SZŐKE 2002; idem 2007, 141.) 
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fordulnak elő, így az a. típusú penge (Wernard I.) főleg a Kurz- és a Schmalsaxokra, a b. 

típusú (Wernard II.) a langsaxokra a c. típusú. (Wernard III.) pedig a breitsaxokra 

jellemző.840

 

V.IV.A  Rövid sax (Kurzsax)  
(Kat. 889., 890., 891., 912., 916., 919., 1008., 1095.) (CXLI. tábla, XL. térkép) 
 

A kursaxok rövid egyélű vágófegyverek, amelyek a késektől sok esetben nem választhatók 

el egyértelműen. A fegyver és az eszköz közötti határt különböző kutatók eltérően húzták 

meg, leggyakrabban a 20 cm-es pengehosszúság feletti értékeknél beszélnek saxokról, de 

előfordulnak ettől kisebb-nagyobb eltérések is.841 A fentiek alapján a 20 cm-es 

pengehosszúságot tekintem a kések és saxok közötti határvonalnak, de emellett az 

elválasztáshoz használtam olyan kritériumokat is, mint a penge ívelt háta vagy a 

pengevájat megléte. 

Ezek a fegyverek elsősorban a kelet-dunántúli meroving kapcsolatokkal rendelkező 

temetőkből származnak,842 de megtalálhatók Erdély továbbélő gepida temetőiben is.843 

Jelenlétük így valószínűleg a helyi germán lakosság jelenlétéhez kötődik. A kurzsaxok 

gyakran spathakkal együtt kerülnek elő másodfegyverként,844 ami a meroving kori 

temetőkben is jól dokumentált.845  

A környei temetőből antropológiai adatok is a rendelkezésünkre állnak, és ezen 

adatok alapján a kurzsaxok vagy a felnőtt férfiak másodfegyverét jelentették, 846 vagy fiatal 

illetve serdülő fiúk fegyvermellékleteként kerültek elő.847 Az újabb kutatások szerint ez a a 

szociális felnőttkorral van összefüggésben, mert a fiatal fiúk még nem birtokolták a spatha-

                                                 
840 WERNARD 1998, 749−750. 
841 Zlata ČILINSKÁ (1966, 184.) 20 cm-es pengehossz felett harci késekről (dyka vagy Kampfmesser) írt. 
Jozef ZÁBOJNÍK (1995, 252.) ugyanakkor már a 15 cm pengehosszú késeket fegyvernek tekintette. A német 
kutatásban Ursula KOCH (1977, 106.) 20-25 cm-es pengehosszú és 2,8-3 cm pengeszélességű kurzsaxokról 
írt, míg Jo WERNARD (1998, 774–775.) rendszere alapján az eszközök és a fegyverek közötti határ a 18 cm-
es pengehossz. 
842 Környe 18., 66. és 97. sírok (Kat. 912., 916/1., 919/2.); Kölked–Feketekapui A-29., A-31. és A-39. sírok 
(Kat. 889., 890., 891.), Szekszárd–Bogyiszlói út  44. sír (Kat. 1095.) 
843 Marosnagylak 25. sír (Kat. 1008.)  
844 Kölked-Feketekapu A-39. sír (Kat. 891.), Környe 66. és 97. sírok (Kat. 916/1., 919/2.) 
845 A szokás meroving elterjedtségére lásd (STEUER 1970, 359.; WERNARD 1998, 774–775.) a jelenség 
Skandináviában is adatolt (JØRGENSEN 1999, 46.). Ez a szokás a gepida korban a Kárpát-medencében is 
megvolt (Hódmezővásárhely - Kishomok 1. sír (BÓNA–NAGY 2002, 41–42); Hódmezővásárhely - 
Kishomok 7. sír (ibidem, 43–44); Hódmezővásárhely - Kishomok 64. sír (ibidem, 59–61); Szentes - 
Nagyhegy 8. sír (CSALLÁNY 1961, 46); Szolnok - Szanda 195. sír (BÓNA − NAGY 2002, 230); Szőreg - 
Téglagyár 68. sír (NAGY 2005, 131). Kiss P. Attila a gepida adatokhoz nyújtott segítségét ez úton is 
köszönöm. 
846 Környe 66. és 97. sírok (Kat. 916/1., 919/2.) 
847 Környe 18. sír (Kat. 912.) 
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viselés jogát.848 A fentiek alapján valószínű, hogy a dunántúli kora avar kori temetőkben is 

hasonló jelenséggel állunk szemben, ami a meroving Európával való szoros kapcsolatokra 

utal. 

A kurzsaxok kizárólag a kora avar kor első felére datálható sírokból ismert, 

szerepüket a későbbiekben a schmalsaxok és a könnyű breitsaxok vették át.  

 

V.IV.B  Keskeny sax (Schmalsax) 
(Kat. 674., 725., 783., 818., 847., 1000., 1057., 1058.) (CXLI. tábla, XL. térkép)  
 

A schmalsaxok keskeny pengéjű 30-40 cm hosszú, felső hegyállású (c. csoport) 

vágófegyverek. A típust kurzsaxoktól elválasztó mérethatárokat a különböző kutatók eltérő 

módon adták meg, de azok között valójában csak kis eltérések vannak.849 A továbbiakban 

azokat a 30–40 cm hosszú késeket sorolom e csoportba, amelyek pengeszélessége nem 

haladja meg a 3,5 cm-t.  

A schmalsaxok a meroving területen a 6. század második felétől a 7. század első 

feléig voltak használatban.850 A Kárpát-medencében ugyanakkor ezek a fegyverek főleg 

közép avar kori sírokból származnak. Szabó János Győző véleménye szerint ezek a tárgyak 

vadászkésként funkcionáltak és a saxok fejlődésével nincs közvetlen kapcsolatuk.851 

Ugyanakkor viszonylag szűk időbeli és földrajzi elterjedtségük, és gazdag mellékletű 

férfisírokban való elhelyezésük miatt inkább ezek fegyver-funkciójára gyanakodhatunk. A 

Kárpát-medencei darabok nem feltétlenül álltak kapcsolatban a meroving schmalsaxokkal, 

de fejlődésükben hasonló tendenciákat mutatnak. A fentiek alapján a kronológiai 

különbségek érthetőek.   

A csoportba tartozó fegyverek zöme a közép avar korba datálható,852 de használati 

idejük a 8. század első felére is átnyúlt.853

E tárgyak fő elterjedési területe az Alföld északi része,854 de kivételesen 

előfordulnak a Dunántúlon és az Észak-Kisalföld területén is.855 Ez az elterjedés és az 

                                                 
848 A korcsoportok szerepére a fegyvermellékletadásban Sebastian BRATHER (2004b, 30.) hívta fel a 
figyelmet. 
849 A schmalsaxokat Kurt BÖHNER (1958, 136.) 26 és 48 cm közötti pengehosszúsággal és 2,4 – 3,4 cm 
közötti pengeszélességgel határozta meg. Ursula KOCH (1977, 106.) 29-36 cm pengehosszúságú és 3 cm-es 
pengeszélességű schmalsaxokról írt. Skandinában Anne Nørgård JØRGENSEN (1999, 50.) definíciója 
szerint a schmalsax (SAX1) 27 és 52 cm közötti teljes hosszal és 2,2 – 3,6 cm-es pengeszélességgel 
rendelkezik. 
850 Kurt BÖHNER (1958, 137–138.) nyomán a schmalsaxok a III-IV. szakaszba (Stufe) datálhatóak, míg 
Ursula KOCH  (1977, 107.) a schretzheim-i temető 2–3. szakaszára, vagyis 545 és 600 közé keltezte azokat.  
851 SZABÓ 1966, 50.; idem 1968, 40. 
852 Kat. 674., 725., 783., 818., 1000., 1057. (6 db) 
853 Az öntött bronz övgarnitúrák alapján (Kat. 847., 1058.).  
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időbeli különbség gyakorlatilag kizárja a nyugati kölcsönzés lehetőségét, valószínűleg egy 

helyben kifejlődött tárgytípusról beszélhetünk.  

 

V.IV.C.  Széles sax (Breitsax)  
(Kat. 655., 684., 701., 839., 869., 874., 902., 1048., 1050., 1056., 1222., 1256., 1267., 
1287., 1302.) (CXLII–CXLIV. tábla, XLI. térkép)  
 

A breitsaxok meroving területen olyan pengefegyverek, melyek több mint 4 cm-es 

pengeszélességgel rendelkeznek, de a pengeszélességük elérheti akár az 58 mm-t is, a 

pengéjük pedig középső hegyállású. Könnyű és nehéz változatuk különböztethető meg 

egymástól, amely kronológiai különbséget is takar.856 A pengehosszuk általában 30 és 45 

cm között mozog, 857 de a nehéz breitsaxoké elérheti az 54 cm-t is. 858  

A breitsaxok először a 7. század elején jelentek meg a meroving területeken, és 

egészen 680 körüli ideig használatban is maradtak. Ez idő alatt egy folyamatos 

súlynövekedés is megfigyelhető, ami a markolathossz növekedésével is kapcsolatban 

állt.859  

Az avar kori temetők leletanyagában ez a fejlődés jól megfigyelhető, és a könnyű és 

nehéz variáns jól megkülönböztethető. A könnyű breitsaxok már a kora avar kor folyamán 

megjelentek a Dunántúl meroving kapcsolatú temetőiben.860 Mindkét fegyver a sírban 

talált övgarnitúrák alapján egyértelműen a kora avar korra datálható,861 a leletek 

kronológiája és földrajzi fekvése is a kora és a közép avar kor közötti kontinuitást 

hangsúlyozza. 

                                                                                                                                                    
854 Kat. 674., 725., 818., 847., 1000. 
855 Győr (783.), Párkány (1057., 1058.) 
856 Ez a megkülönböztetés először Ursula KOCH (1968, 84.) munkájában jelent meg. Ezt az elkülönítést a 
schretzheim-i temető leletanyaga is megerősítette, ahol a neve kutató szerint a 4–4,6 cm pengeszélességű 
darabok a könnyű, míg a 4,8 – 5,6 cm-es pengeszélességűek a nehéz variánst képviselik (idem 1977, 107.). 
Abszolútkronológiailag ez az 590/600 és 620/30 közötti időszakot fedi (ibidem, 25.) 
857 WERNARD 1998, 771.  
858 HÜBENER 1988, 227. 
859 A könnyű breitsaxok első megjelenését Ursula KOCH (2001, 87.) a 7. délnémet fázisra (580–600) 
datálta.A nehéz breitsaxok első megjelenése a Schretzheimi temető IV. szakaszának elejére esik (KOCH 
1977, 107.), ami a Wernard-féle rendszer 2b szakaszával (600/610-630/40) egyeztethető (WERNARD 1998, 
776−778.).  
860 Kölked-Feketekapu A-324. sír (Kat.  902.), Szekszárd–Bogyiszlói út 350. sír (Kat. 1097.) 
861 A kölkedi sax a tausírozott vas háromtagú övgarnitúra alapján a 7. század első harmadába datálható (KISS 
1996, 91. 205., 211.), s így ez a meroving fegyverek használatával párhuzamosítható (CHRISTLEIN 1966, 
AMENT 1976, 335.; MARTIN 1989, 65–70.; idem 1996, 346−350.) A szekszárdi sax a sír széles U-alakú 
lemezes szíjvégei alapján már a kora és közép avar kor határára, a 7. század közepére datálható. (ROSNER 
1999, 49., a széles U-alakú szíjvégek kronológiájához lásd: (RÁCZ 1999, 365.). A kora avar korra tehető a 
csolnoki 7. sír fegyvere is (Kat. 701.). 
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A nehéz variáns már kifejezetten a közép avar korra jellemző,862 adataink alapján a 

késő avar kezdetéig folyamatosan használták azokat. A nehéz breitsaxok közül 

kiemelkedik a solymári 20. lovas sírból származó példány,863 amelyet ötszög átmetszetű 

öntött bronz ellenzővel láttak el, pengéjén pedig  keskeny pengevájat húzódik végig, a 

fegyver markolata ugyanakkor rendkívül rövid.864 Az ellenző pontos párhuzama a 

pozsonybesztercei 221. sírból származik.865 A solymári sax az öv- és lószerszámgarnitúrája 

alapján a közép avar kor második felére datálható.866  

A nehéz variáns elterjedésének súlypontja a Kárpát-medence nyugati részén 

található, elsősorban az északnyugati peremvidékre867 és a Zala-völgyre868 jellemzőek, de 

megtalálhatók az Ipoly völgyében869 és a Dunától keletre levő területen is.870 A leletek 

északnyugati sűrűsödése az átvétel irányára utal.  

Külön csoportot képeznek a Duna északi partján Révkomárom környékén található 

saxok,871 amelyek széles, szimmetrikus pengéjük ellenére a sírokban talált öntött bronz 

övgarnitúrák alapján egyértelműen a késő avar korra keltezhetők.872 Valószínűleg ezekben 

az esetekben egy, a breitsax és langsax közötti átmeneti formáról lehet szó.873 A fent 

említett adatok alapján ez a variáns egy szűkebb a területen, vagyis a Duna középső 

szakaszán terjedt el, és a 8. század második felében használták azt. Fontos ugyanakkor 

megjegyezni, hogy ez esetben egy nagyobb kronológiai késéssel számolhatunk a nyugati 

területekhez képest, ami egyben fontos figyelmeztetés a külső kronológia-modellek 

                                                 
862 Kat. 655., 684., 839., 1048., 1050., 1056., 1287., 1299. 
863 Kat. 1048. 
864 Az ásató TÖRÖK Gyula (1994, 31., 62. jegyzet) a markolatnyúlvány rövidségét azzal magyarázta, hogy 
ez a tárgy nem fegyver, hanem inkább egy státusz- vagy hatalmi szimbólum volt. Ez az elmélet nem 
igazolható, valószínűbb, hogy a markolatnyúlvány végén törésfelület látható, a fegyver markolata 
mindenesetre ezt leszámítva is sokkal rövidebb lehetett, mint a legtöbb korabeli nyugati breitsaxé 
(WERNARD 1998, 778.) 
865 Kat. 1262. L’udmila KRASKOVSKÁ (1972, 42. 78. Obr. 44.) véleménye szerint ez a sax eredetileg 
gombos végű markolatú volt. Valójában sokkal valószínűbb, hogy ez a gombos végű vasrúd eredetileg egy 
kettős fokos vége lehetett, amit az is megerősít, hogy a sírban két ilyen darabot találtak. Ezekhez rendkívül 
hasonló breitsax származik egy zágrábi lovas sírból is (Kat. 1256.) 
866 A sírlelet datálását segíti a rombusz alakú, kőbetéteket imitáló préselt lemezes nagyszíjvég, az 
aranylemezből préselt falerák és az egyenes talpú hurkos fülű vaskengyel-pár (TÖRÖK 1994, 31.) 
867 Dévényújfalu (Kat. 655.), Csataj (684.), Sommerein (1050.), Zillingtal (1299.) 
868 Kehidakustány (Kat. 839.) 
869 Zsély (Kat. 1287.) 
870 Visonta–Nagycsapás 74. sír (Kat. 1222.) 
871 Kat. 869., 874., 1056.  
872 A Révkomárom–Gadóci 24. sír (Kat. 869.) és a hajógyári 78. sír (Kat. 874.) saxai az öntött liliomos 
övveretek alapján már a késő avar kor második felére datálhatók. A liliomos díszítésű övveretek és szíjvégek 
a legtöbb kutató egyöntetű véleménye szerint (SPA III:  STADLER 1985; SS IV: ZÁBOJNÍK 1991, 241; 
SZALONTAI 1995, 129.) már a késő avar kor végére datálható. Ugyanez a datálás a párkányi 208. sírra 
(1056.) is vonatkoztatható Jozef ZÁBOJNÍK (1995, 227., Abb. 16.) horizontálstratigráfiai elemzése alapján. 
873 A típus meglétére Donaueschingen-i temetőből vannak adataink (BUCHTA-HOHM 1996, 37.) 
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mechanikus alkalmazása ellen, hiszen az ilyen regionális eltérések magyarázatára nem 

alkalmas.  

A breitsaxok 7. századi sírokban való feltűnése arra utal, hogy ezek a fegyverek 

már a kora avar kor második felében megjelentek néhány erős meroving kapcsolatokkal 

rendelkező dunántúli temetőben, majd a 7. század közepétől kezdve a közép avar 

fegyverzet részévé vált ez a típus, ettől kezdve jelentős északnyugati irányú eltolódás 

figyelhető meg annak elterjedésében is. 

 

V.IV.D  Hosszú sax (Langsax) 
(Kat. 627., 651., 656., 657., 659., 664., 685., 730., 755., 960., 961., 962., 976., 996., 1206., 
1207., 1210., 1212., 1253., 1263., 1264., 1266., 1300., 1301., 1303.) (CXLV–CXLVII. 
tábla, XLII. térkép)  
 

A langsax megnevezés nem teljesen egyértelműen használt a szakirodalomban, a 

különböző szerzők eltérő méretadatoknál szabják meg a típus határait, általában az 50-60 

cm-nél hosszabb és 4-5 cm-nél keskenyebb pengéjű vágófegyverekre használták ezt a 

megnevezést.874 A továbbiakban azokat a fegyvereket nevezem langsaxoknak, amelyek 

pengéje 50 cm-nél hosszabb és 4 cm keskenyebb, a penge csúcsa a középvonalban és az él 

vonalában is lehet. Egyes esetekben a langsaxok tokját díszíthették is, a 

Zalakomár−Lesvári dűlői 144. sírból származik, melynek tokját kis, bronzlemezből préselt 

gombokkal díszítették.875 Eddig ez az egyetlen díszített hüvelyű sax a Kárpát-medencében. 

A saxtok fémveretekkel való díszítése jól ismert a nyugati területeken.876

Ez a típus már a 7. század végén megjelent a későmeroving temetőkben. A 

langsaxok belső kronológiájának felvázolására először metrikus adatokat használtak,877 

majd feltűnt a pengevájatok kronológiai alkalmazása.878 A későbbiekben feltűnt a 

pengeforma kronológiai alkalmazása, eszerint a szimmetrikus pengéjű langsaxok 

                                                 
874 Joachim WERNER (1955, 9.) a langsaxokat teljes hosszuk alapján definiálta, ő a 60 cm-nél hosszabb 
egyélű vágófegyvereket tartotta langsaxoknak. Kurt BÖHNER (1958, 144.) számára a fő kritérium nem a 
hosszúság, hanem a pengeforma volt, minden olyan saxot langsaxnak nevezett, amelynek a csúcsa az él 
vonalában van. Hermann AMENT (1976, 80.) a kisebb pengeszélességre helyezte a hangsúlyt, míg Frauke 
STEIN (1967, 182.) definíciója szerint a langsaxok olyan egyélű vágófegyverek, amelyek teljes hossza 66 és 
88 cm közötti, és amelyek háta erőteljesen ívelt. Wolfgang HÜBENER (1989, 75.) egy „langsaxähnliche 
Waffen” vagy langsax-szerű fegyverek kategóriát is megkülönböztetett, amelynél a pengehossz 50 cm-nél 
kisebb. Jo WERNARD (1998, 771.) 48 cm feletti pengehosszúság esetében beszél langsaxokról. 
875 Kat. 1266. 
876 Vö. DANNHEIMER 1974, 131−140.; BUCHTA-HOHM 1996, 41. 
877 Wolfgang HÜBENER (1989, 75.) véleménye szerint ugyanis a langsaxok hossza folyamatosan 
növekedett, pengeszélességük viszont csökkent. 
878 Frauke STEIN (1967, 12.) szerint az egy pengevájattal rendelkező langsaxok korábbiak a kettős 
árkolásúaknál.  
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korábbiak az él vonalába eső csúcsúaknál.879 A langsaxok datálásának másik módját egyes 

technológiai sajátosságok, elsősorban a damaszkolás vizsgálata jelenti.880

A késő avar kori Kárpát-medencében a langsaxok viszonylag gyakori leletnek 

tekinthetők, összesen 25 vágófegyver sorolható ebbe a csoportba. Ezek a fegyverek 

elsősorban az Avar Birodalom északi és nyugati perifériáján fordulnak elő, így 

megtalálhatók a Dévényi-kapu avar temetőiben,881 az északi882 és déli Kisalföld883 

területén, a Bécsi-medencében,884 Vas megyében,885 a Zala völgyében.886 A Dunától 

keletre csak a három példány ismert.887 Megfigyelhető, hogy a langsaxok száma 

folyamatosan csökken kelet felé, ami kulturális kapcsolatait tekintve nem is meglepő. A 

Kassai-medencében való előfordulásait magyarázhatja az, hogy e terület temetőinek 

kimutathatók közelebbi kapcsolatai a Dévényi-kapu temetőivel. 

A langsaxok már a 8. század első felében megjelentek a sírokban,888 és egészen a 9. 

század első feléig használatban maradtak.889 A technológiai szempontú datálást egyedül a 

8. század első felére tehető grabelsdorfi sax teszi lehetővé.890 A langsaxoknak ezt a 

népszerűségét valószínűleg az egyenes egyélű kardokhoz (V.II) hasonló használati módjuk 

tette lehetővé. 

                                                 
879 Jörg KLEEMANN (2002, 107−109.) datálása szerint a szimmetrikus pengéjű langsaxok (Klemmann 1. 
típusa) a szászországi I-II. szakaszokra datálhatók, míg azok a langsaxok, melyek csúcsa él vonalába esik a 
II-IV. szakaszokba sorolhatók, tehát későbbiek. Alapvetően ezt a rendszert fejlesztette tovább Ralph 
PÖLLATH (2002, 169.), aki az osztályozása során a langsaxok 4 variánsát különböztette meg pengeforma 
alapján, az LS 1 középen álló heggyel rendelkezik, az LS 2 pengeformája az előzővel azonos, de 60 cm-nél 
hosszabb, az LS 3 esetében a hegy a penge szélességének alsó harmadában található, míg az LS 4 éle egyenes 
és a háta erősen hajlik. Ezeket a minuciózus megkülönböztetéseket nem látom indokoltnak, mert a 
pengeformák változása egy hosszabb folyamat volt, melynek során több átmeneti forma is létezhetett. 
880 Herbert WESTPHAL (1991, 337.) technológiai kritériumok alapján a szász törzsterület saxainak technikai 
fejlődésén belül 4 szakaszt különített el. Az I. és II. szakaszokhoz az erős hátú, lapos árkolású vagy 
furnírdamaszkolással (Furnierdamast) ellátott pengék tartoznak. A III. szakaszra a keskeny kétoldalas kettős 
árkolás jellemző a keskeny pengéken. Ezt a jelenséget gyakran masszív Winkeldamast vagy hegesztővarratok 
(Schweißnähten) kísérik. A különösen keskeny, elegáns dekoratív berakásos technikai elemek már csak az 
utolsó, vagyis a IV. fázisra jellemzőek. Ebben a szakaszban a furnírdamaszk már nem fordul elő. 
881 Cseklész (Kat. 627.), Csúny (Kat. 651.), Dévényújfalu (Kat. 656., 657., 659.)  
882 Csataj (Kat. 685.) 
883 Dunaszeg (Kat. 730.) 
884 Brunn an der Schneebergbahn (Kat. 664.); Micheldorf (Kat. 976.); Münchendorf (996.); Zwölfaxing 
(1253.), Zillingtal (1297., 1298., 1300.) 
885 Lukácsháza (Kat. 960., 961., 962.); Vasasszonyfa (1210., 1212.) 
886 Zalakomár (Kat. 1263., 1264., 1266., 1267.) 
887 Üllő 77. sír (Kat. ), Kassamindszent 42. (Kat.1206.) és 84. sír (1207.) 
888 E sírok datálását a bennük elhelyezet övgarnitúrák teszik lehetővé. A téglalap alakú lemezveret (Kat. 627., 
755.), a téglalap alakú öntött bronz griffes veret (651. és 996.), az állatküzdelmi jelenetes tokos végű 
nagyszíjvég (651., 996.) mind a 8. század első felére való datálást valószínüsíti. 
889 A 8. század második felére datálhatók a kassamindszenti (kat. 1206., 1207.) példányok, a 8-9. század 
fordulójára a zalakomári saxok (Kat. 1263., 1266., 1267.). A Hédervár−gyulamajori szórvány langsax (Kat. 
730.) valószínűleg már a karoling korszak első feléből származik.   
890 Erik SZAMEIT (idem – STADLER 1993, 219.) adatai szerint ezt a fegyvert furnírdamaszkkal látták el, 
ami Herbert WESTPHAL (1991, 337.) I-II. kovácstechnológiai szakaszaira jellemző. 
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c. Tipológiai fejlődés 

 

A saxok tipológiai fejlődésének legszembetűnőbb folyamata a penge megnyúlása. Ezt a 

folyamatot egy súlynövekedés is kíséri, amit a penge szélesítésével értek el. A sax nagyobb 

súlya megkövetelte a markolat megnyújtását is, ami a fegyver egyenletes súlyeloszlása 

miatt volt szükséges. A megnyúlt penge stabilitását pengevájatokkal biztosították. 

A pengeforma változása is jellegzetes és jelentős folyamat volt. Jól megfigyelhető 

tendencia a pengecsúcs helyzetének változása. A kurzsaxoknál a fegyver hegye még a hát 

vonalába esik (a. pengetípus), majd a breitsaxok elterjedésével a penge középvonalába 

kerül, végül a penge további megnyúlásával és elkeskenyedésével a csúcs az él vonalába 

jutott. Ez a fejlődési tendencia a saxoknál általánosnak tűnik, de a szász törzsterületek 

példája figyelmeztető lehet, mivel ezen a területen a breitsaxok teljesen hiányoznak.891

A Kárpát-medencei saxok fejlődése általános tendenciákat követ, ugyanakkor 

bizonyos eltérések is megfigyelhetőek. A breit- és a langsaxok közötti különbség nem 

mindig egyértelmű, bizonyos átmeneti formák is feltűnnek. Az is figyelemre méltó, hogy a 

nagyobb pengehosszúságú példányok a legszélesebbek, ami a nyugati területekre nem 

jellemző. Nincsenek olyan formai és méretadatokat illető általános és szoros szabályok, 

amik az avar területen teljesen érvényesek volnának. 

 

d. A saxok kronológiai problémái és a párhuzamosítás nehézségei 

 

Az avar kori saxok kronológiája nem csak a fegyverkutatás, hanem az egész avar 

periodizáció szempontjából fontos. Ezek a fegyverek jól kidolgozott kronológiával 

rendelkeznek Dél-Németországban, ezért a datálásuk harmonizációja a nyugati időrenddel 

nagy jelentőséggel bírhat. 

A késő-meroving és korai karoling kor különböző kronolgóiai rendszerei a 

különböző saxtípusok váltását több-kevesebb eltéréssel írják le, de abban valamennyien 

egyetértenek, hogy a breitsaxok és a langsaxok közötti kronológiai határvonal a 7. század 

végére vagy a 8. század elejére esik.892

                                                 
891 ibidem, 272 
892 Kurt BÖHNER (1958, 22.; 31., 33.) a schmalsaxokat a II-III. szakaszába datálta, a breitsaxokat a IV. 
szakaszba (7. sz.) és a langsaxokat az V. szakaszba (8. század első fele). Ursula KOCH (1977, 107.) a 
breitsaxok könnyű variánsának megjelenését a schretzheim-i temető 4. szakaszára datálta, vagyis 590/600 és 
620/30 közé, míg a nehéz breitsaxok megjelenésével a temető 5. szakaszában, vagyis 620/630 és 650/60 
között számolt (ibidem, 29., 107.). A langsaxokkal egy 1995-ben kiadott tanulmányában foglalkozott három 
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A fent leírt adatok alapján jól megfigyelhető, hogy a nyugati kronológiai 

rendszerekben a breit- és a langsaxok közötti kronológiai határvonalat általánosan 680 

körülre helyezik. Ugyanakkor semmi adatunk nincs arról, hogy a langsaxok már a közép 

avar kor folyamán feltűntek volna, annak ellenére, hogy a közép- és késő avar kor határát 

általánosan a 8. század elejére helyezik.893 A langsaxok nyugati datálása és a késő avar kor 

kezdete közötti ellentmondásra már Falko Daim felhívta a figyelmet a leobersdorfi temető 

feldolgozásával kapcsolatban, tanulmányában két időpontot javasolt a késő avar kor 

kezdetére: 710, a nyugati eredetű tárgyak datálásával összefüggésben, és 730, az avar kor 

általános kronológiája alapján.894  

A langsaxok megléte az avar kori sírokban fontos érv a késő avar kor abszolút 

datálása szempontjából. Az avar kori saxok relatív kronológiájával kapcsolatos jelenlegi 

adataink alapján a késő avar kor kezdete és a langsaxok nyugati megjelenése között 20-30 

éves kronológiai csúszással számolhatunk. Ezt a kronológiai törésvonalat háromféleképpen 

magyarázhatjuk:  

1) a nyugati eredetű tárgyak 20-30 éves késéssel jelennek meg az avar területen. Ezt 

csak más – korábbi időszakra keltezhető – nyugati eredetű tárgyakkal való előfordulásuk 

alapján lehetne bizonyítani.  

2) a késő avar kor kezdete túl késői, és azt vissza kell datálni a 7. század utolsó 

harmadába. Egy ilyen kronológiai váltással a Kárpát-medence és a kelet-európai leletanyag 

között alakulna ki nagyobb kronológiai törésvonal. 895  

                                                                                                                                                    
kelet-bajorországi langsaxszal kapcsolatban. A langsaxok első feltűnését a lépesméz alakú díszítésű 
(wabenplattierte) övgarnitúrák alapján a 670/80-as évekre helyezte. A saxok egészen a 9. század elejéig 
használatban maradtak (idem 1995, 190−194.). Frauke STEIN (1967, 110.) a fegyverkombinációk alapján 3 
csoportot választott szét. Az A. csoportot 680 és 710/720 közé , a B. csoportot 710/20 és 750 közé, a C. 
csoportot pedig 750 és 800 közé datálta. Az A/B. átmeneti csoportja csak két különböző spathatípus 
előfordulásán nyugszik. Az A. csoportba az LS 1 langsaxok, a B. csoportra pedig az LS 2 és 3 langsaxok a 
jellemzőek. Stein kronológiáját Wolfgang HÜBENER (1971, 445.) és Hermann AMENT (1976, 321.) erősen 
kritizálta. Hübener a sejtszerűen díszített (wabenplattierte) övgarnitúrák késői datálását vonta kétségbe 
(HÜBENER 1971, 445.), míg Ament a Stein féle A fegyverkombinációra a „jungmerowingisch III” (670/80-
720) elnevezést javasolta (AMENT 1976, 335.), és felhívta a figyelmet arra, hogy a Stein-féle A meroving 
kor utáni horizont valójában két különböző korszakot fed. Jörg KLEEMANN (2002, 107−109.) a 
középvonalban álló csúcs langsaxokat (1. típus) az első két fázisába datálta (680−710), míg az él vonalában 
álló hegyű példányokat a II-IV. szakaszaiba (710−810) (ibidem, 294.). Jo WERNARD (1998, 778.) a könnyű 
breitsaxokat a 2b. szakaszába (600/610 – 630/640) datálta, a rendszerében a nehéz breitsaxok csak a 3b. 
szakaszban (630/40 – 660/670) jelennek meg, és a 3c. átmeneti horizontjában (660/670 – 680) lettek 
dominánsak, az első langsaxok csak ezután, a 4. szakaszban (680 körültől 720/730-ig) jelentek meg (ibidem, 
779−780.). 
893 Falko DAIM (1987, 159.) a késő avar kor kezdetét a 710-20-as évekre datálta. Jozef ZÁBOJNÍK (1991, 
248.) a későavar kort a 700-as évvel indította.  
894 DAIM 1987, 159. Figyelembe véve a nyugati eredetű tárgytípusok német datálásait a késő avar kor 710 
körüli indítása is korainak tűnik. 
895 Ezzel szemben ugyanakkor komoly érvek merülnek fel, mint az Tótipuszta – Igar kör 
abszolútkronológiája, és azok keleti párhuzamainak későbbi volta. 
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3) a 8. századi délnémet kronológia túl korai. Ezen a területen a kronológia fő érve 

a soros temetők és mellékletadási szokások felhagyása a kereszténység megerősödésével. 

Ez a folyamat nem feltétlenül azonos időpontokban zajlott le a nyugati területeken, így 

kisebb-nagyobb kronológiai csúszások így is előfordulhatnak. Az avar kor belső időrendje 

alapján még ma is leginkább Frauke Stein kronológiai rendszerét fogadhatjuk el a későbbi 

datálásokkal.896

 

e. Funkció, leletkombinációk 

 

A saxok az avar kor legelterjedtebb importfegyvereként értékelhetők, ezért felmerül a 

kérdés, hogy mi okozhatta ezt a nagy népszerűséget. A továbbiakban a breit- és a 

langsaxok lehetséges funkciójával foglalkozom különös tekintettel a leletkombinációkra és 

a lovas sírokra.  

A saxok 11 esetben lovas sírokból származnak. Ez a jelenség főleg a késő avar kori 

langsaxok esetében igaz, bár a szokás már a közép-avar kori breitsaxokkal kapcsolatban 

kialakult.897 Egy különösen érdekes példa ismert Kehida-Fövenyesről, ahol a langsaxot egy 

szórthamvas rítusú lovas sírban helyezték el. Ez valószínűleg a halott szláv eredetére 

utalhat.898

A saxok késő avar kori elterjedésével kapcsolatban Szőke Béla Miklós arra hívta fel 

a figyelmet, hogy a 8-9. századi Kárpát-medencében a breit- és a langsaxok népszerű 

fegyverek voltak, ezzel szemben Morvaországban, a kelet-alpi területeken, Szlavóniában 

és Dalmáciában a spathak voltak sokkal gyakoribbak. Véleménye szerint ez arra utal, hogy 

a saxok az avarok hadviselésétől sohasem voltak idegenek, bár nyugati importtárgyakként 

kerültek hozzájuk.899  

A saxok leggyakrabban nyílcsúcsokkal kombinálódnak, és ez a kombináció a kora 

avar kortól kezdve a késő avar kor végéig ismert. A lándzsával való kombináció is 

viszonylag gyakori, mindenesetre feltűnő, hogy az összes ilyen sír késő avar kori lovas 

temetkezés. 

                                                 
896 STEIN 1967, 110. 
897 Ez a temetkezési szokás elsősorban a kaganátus peremterületeire jellemző, mint Cseklész (Kat. 627.), 
Dévényújfalu (Kat. 655., 656., 657., 659.); Révkomárom (869., 874.), Kassamindszent (1206., 1207.) és a 
Zala-völgyben (1266.). 
898 SZŐKE 2004, 372. 
899 idem 1992, 95.; idem 1999, 85. 
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A késő avar kor saxai olyan temetőkből kerültek elő, ahol szablyák és egyenes 

egyélű kardok is megtalálható voltak.900 E három fegyvertípus arányait a vizsgált 

temetőkben a következő diagram mutatja. A rendelkezésre álló adatok szerint a langsaxok 

az avar fegyverzet szerves részét alkották.  
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900 A langsaxok dévényújfalui temetőn belüli elterjedését az LVI. térkép mutatja. 
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2. A kard szerelékei 

 

a. A markolat  

 

A markolat állása és kiképzése rendkívül fontos szempont a vágófegyverek használatánál, 

mivel az meghatározhatja a fegyver súlypontját és a vágás hatékonyságát is. A markolat 

állása alapján megkülönböztethetünk alsó,901 felső902 és középső nyélállású pengéket. Az 

avar kori vágófegyverek zöme középső nyélállású volt.  

A honfoglalás korral ellentétben az avar korban nem volt jellemző a szablyák 

markolatának az él felé történő dőlése. Az egyetlen általam ismert kivételt a Csákó-

Szelistyei 3. sír szablyája jelenti,903 melynek markolata kb. 15 fokos szögben az él felé 

hajlik. 

A kard markolatának díszítésére számos lehetőség kínálkozik. Leggyakrabban a 

markolatvéget díszítették valamilyen módon, mint példásul markolatgombbal vagy ovális 

markolatkupakkal. Magát a markolatot átüthették különféle dísz-szögekkel, ezek közé 

tartoznak a gyűrűcsüngők is. A markolat nagy részét boríthatták nemes- vagy színesfém 

lemezekkel is. A továbbiakban a markolat végétől a pengető felé haladva írom le a 

vágófegyverek markolatának különféle díszítéseit. 

 

Karikás markolatvég (Ringknauf) 
 
(CXLVIII. tábla) 
A karikás vagy gyűrűs markolatú kardok a kora avar korban jellemző fegyverek a Kárpát-

medencében, a közép és késő avar korban már nem fordulnak elő. A karikás markolatú 

kardok markolatának végén markolatgombként helyezkedik el a markolatgyűrű. A német 

terminológiában a Ringknaufschwertnek felel meg,904 míg az angol nyelvterületen ring 

pommel sword néven ismert. Az avar kori karikás markolatvégű kardok között egy- és 

kétélű pengéjűek egyaránt előfordulnak, kialakításukban, díszítésükben és 

felfüggesztésükben azonban olyan szintű egyöntetűség uralkodik, hogy ezeket gyakorlati 

szempontok miatt együtt kezelem. 

                                                 
901 A markolat a penge él felőli részére esik. 
902 A markolat a penge hátával egy vonalban helyezkedik el. 
903 Kat. 688. 
904 Voß 2003, 19–22. 
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A Kárpát-medencei avar kutatás viszonylag korán megismerkedhetett ezekkel a 

darabokkal. Csallány Dezső a kora avar kor belső kronológiájának kidolgozására használta 

fel ezeket a kardokat a csengelei példány ismeretében. Elmélete szerint a karikás markolatú 

hármasívű függesztőfüles kardok használata későbbi, mint a P-alakú függesztőfüles 

kardoké.905 Az elsőként megtalált kunágotai aranylemezek rendeltetését László Gyula 

viszonylag későn ismerte fel, és rekonstruálta azok elhelyezkedését karikás markolatú 

kardként.906 Az avar társadalomról írt monográfiájában László Gyula két újabb karikás 

markolatú díszkardot rekonstruált, a bócsai és keceli példányokat. Ezeket a 

nemesfémveretes kardokat fejedelmi ajándéknak és méltóságjelvényeknek tartotta, így 

azok a társadalmi elemzésekben is nagy szerepet kaptak.907    

Bálint Csanád908 nyomán Bóna István a típus távol-keleti párhuzamaira hívta fel a 

figyelmet, s ezzel kapcsolatban megfogalmazta azt a teóriát, hogy a karikás markolatú 

kardoknak már a korai avar kor első generációjától meg kellett lenniük, mert az avar 

hagyaték ősi, ázsiai tradícióit képviselik.909 Többek között ennek nyomán született meg a 

korai avar hagyaték kétirányú kapcsolatrendszerének, s ennek nyomán az avar kettős 

(közép- és belső-ázsiai) eredetének  elmélete.910 Az elméletet Simon László is követte, aki 

Csallány kronológiáját elvetette, és már a kora avar kor elejétől számol karikás 

markolatvégű kardok meglétével. A típussal kapcsolatban felhívta a figyelmet a nagyolaszi 

(Mandjelos) lelet jelentőségére, ahol a kard markolatvégén bronzból öntött karika található. 

Véleménye szerint ez a kard lenne a közvetlen összekötő kapocs a koreai kardokkal.911

A karikás markolatvégű kardok „köznépi változatára a soproni,912 majd a 

biharkeresztesi kard hívta fel a figyelmet,913 A távol-keleti kardok párhuzamként való 

felhasználásának nehézségeire Bálint Csanád hívta fel a figyelmet hangsúlyozva, hogy 

azok Belső-Ázsiából nem ismertek.914

                                                 
905 CSALLÁNY 1939, 139–140. 
906 A kunágotai lelet aranylemezeinek rekonstruálását a bócsai és a keceli aranyveretes karikás markolatvégű 
kard előkerülése (1935.) tette lehetővé. László Gyula először a bizánci ládikaveretek kiegészítésével és 
ikonográfiájával foglalkozott (LÁSZLÓ 1938.), majd majd a csengelei kard alapján rekonstruálta a kunágotai 
kardot (idem 1950.) 
907 Ezek közül elsősorban a bócsai és a keceli lelet társadalmi elemzései emelhetők ki (idem 1955, 231–232., 
235.).  
908 BÁLINT 1978, 206. 
909 BÓNA 1980, 51. 
910 idem 1984a, 310–311. 
911 SIMON 1991, 273. 
912 A kardot publikáló Gömöri János a típus szarmata párhuzamaira hívta fel a figyelmet (GÖMÖRI 1976, 
143−150.) 
913 A karddal kapcsolatban MESTERHÁZY Károly (1987, 231–232.) a korai belső-ázsiai kapcsolatokat 
hangsúlyozta.  
914 Bálint Csanád ezeket a kardokat is Bizáncból eredeztette (BÁLINT 1993, 219, idem 1995, 269–271.) 
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A Kárpát-medencéből összesen 16 karikás markolatú kard ismert, ebből 5 db kétélű 

és 9 egyélű. Úgy tűnik nincs semmiféle összefüggés a penge kialakítása (egy- vagy kétélű) 

és a kard hüvelyének és markolatának díszítettsége között, mindkét pengetípus esetében 

előfordulnak nemesfémlemezekkel erősen díszített példányok.  

 

Eredet 
 

A karikás markolatú kardok nem csak az avar kori Kárpát-medencéből ismertek, hanem 

megtalálhatók voltak a római korban is, elsősorban a kora császárkorban voltak jellemzőek 

a germán és a szarmata Barbaricumban. A markomann háborúk táján mentek ki a divatból. 

A karikás markolatú kardok a kelet-európai steppén is a szarmata korban voltak 

jellemzőek.915  

Karikás markolatú kardok Belső-Ázsiában az I. évezred első felétől kezdve 

ismertek. Megtalálhatók a Kokel’-kultúrában, ahol kizárólag egyenes egyélű keresztvas 

nélküli kardokon tűnik fel,916 a Taštyk-kultúrában, amint azt egy a Minuszinszki-

medencéből származó szórvány gyűrűs markolatú egyélű kard mutatja,917 a magashegyi 

Altaj területén (Gornyj Altaj), ahol a bereli 3. kurgánból egyenes, egyélű keresztvassal 

rendelkező karikás markolatvégű kard ismert, mely az 2-5. század közötti időszakra 

datálható.918 A fentiek alapján a karikás markolatvégű egyenes egyélű kardok a 2. és 5. 

század között megtalálhatóak voltak a magashegyi Altaj (Berel), a Minuszinszki-medence 

(Taštyk-kultúra) és Tuva (Kokel’-kultúra) területén egyaránt. Időben ezek a kultúrák 

ugyanakkor jórészt a kelet-európai és Kárpát-medencei szarmata korral párhuzamosak, így 

nem feltétlenül hozhatók összefüggésbe a 7. századra datálható avar kori példányokkal. 

A karikás markolatvégű kardok a 4. századtól kezdődően Távol-Keleten váltak 

igazán elterjedtté, és a 8. századig népszerűek is maradtak. Kínában a karikás 

markolatvégű kardok több száz éves hagyománnyal rendelkeztek, már a Zhan Guo-

időszakból (i. e. 481–222) ismertek voltak, de a Han-korra (i. e. 206 – i. sz. 220) már nagy 

népszerűségre tettek szert.919  

Az avar korral párhuzamos időszakban Kínában rendkívül népszerűek voltak a 

karikás markolatvégű keresztvassal rendelkező kardok, melyeket P-alakú 
                                                 
915 HAZANOV 1971 
916 Hara-Dag-Baži 1. sír, Šurmak-tej 1. kurgán, Kokel’ 11., 12. és 32. kurgánok. Lásd (HUDJAKOV 1986, 
79-80. ris. 31/1.) 
917 ibidem, 101–102., Ris. 40/3. 
918 SOROKIN 1969, t. X. s. 234.; HUDJAKOV 1986: 131. Ris. 59/1. 
919 YANG 1992, 210., Abb. 301–304.; KOCH 1998a, 587., idem 2006. 
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függesztőfülekkel erősítettek fel az övre. Karikás markolatvégű P-füles miniatűr kard 

ismert az 578-ban elhunyt Wudi császár sírjából, Li Xian tábornok sírjából (569),920 egy 

Luoyang mellett előkerült, a Metropolitan Museum-ban őrzőtt kardon,921 a Wei család 

Xian-i temetőjének 46. sírjából, ábrázolását pedig a szogd származású Shi Shewu 

Guyuanban található sírjának falán és a Sui-dinasztia korára datálható őrszobrokon 

fedezhetjük fel.922 Valószínűleg ennél jóval több ábrázolása lehet, azonban az ún. 

őrszobrokat előszeretettel ábrázolták a korban a markolat végére támaszkodva, így a 

korban divatos hosszú, bő ruhaujjtól a markolat vége egyáltalán nem megfigyelhető.923

A karikás markolatvégű kardok ezzel párhuzamosan, feltehetőleg kínai hatásra 

Koreában és Japánban is elterjedtek. Koreában elsősorban az úgynevezett Három 

Királyság korából (Silla, Paekche és Koguryo), vagyis a 4-7. századból ismertek karikás 

markolatvégű kardok, elsősorban a Kyongju melletti királysírokból.924  Japánban e 

kardtípus kora a Kofun-korszakra tehető, tehát párhuzamos Koreával.925 E két terület 

kardjaiban közös, hogy a markolatkarikát általában öntött bronzból készítették, és külön 

helyezték fel a vas markolatnyúlványra. A markolatkarika lehet sima, főnix-szel, 

sárkánnyal vagy három levélkével (trefoil) díszített.926  

A karikás markolatvégű kardok ábrázolása közép−ázsiai szogd freskókról is ismert. 

A 7. századból származó afrasiábi (Szamarkand) freskókon kétfajta viseletű követek is 

karikás markolatú kardot hordanak az övükön, de eltérő függesztőfülekkel. A freskó 

értelmezése szerint Varkhuman ikhšid (uralkodó) elé járuló különböző származású 

követeket láthatunk.927 A karikás markolatú kardot viselő követek egy része a Tang-korban 

Kínában elterjedt fejfedőt visel,928 míg másik csoportjuk (a terem nyugati falán) kontyot és 

abból kilógó tollakat hord.929 A fentiek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a kardok 

közép-ázsiai ábrázolásokon való jelenléte nem jelenti e kardtípus helyi használatát, mivel 

azok távol-keleti követekre vonatkoznak. 

                                                 
920 idem 1998a, 576., Abb. 2. Taf. 73/2. 
921 NICKEL 1973, 134., 10. fig.; KOCH 1998a, Taf. 74/1. 
922 ibidem, 589., Abb. 5. Taf. 82. 
923 Lásd pl. Zhang Sheng tábornok Anyang-i  (Henan tartomány) sírjának őrszobrai. (ibidem, 580, Abb. 3.) 
924 ITO 1971, 62–68., Abb. 46–47., NELSON 1993, 257.  
925 KAKUDO 1991, 56., Kat.Nr. 26. 
926 KAYA 1992, 44–47. lásd a CXLIX. tábla 
927 Az afrasziábi 1. terem freskóinak datálásával kapcsolatban két fő nézet ismert: AL’BAUM 1975, 60–73. 
szerint a festmények már Varkhuman ikhšid halála után a 690-es években készültek, míg AZARPAY 1981, 
47–48. szerint itt a felirat félrefordítása miatt a freskó készítését még Varkhuman uralkodási idejére 655 és 
675 közé kell datálni. 
928 AL’BAUM 1975, 23. ris. 11 és 14. 
929 Ibidem, ris. 7. 24-25. 
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Al’baum az előbbi csoportot kelet-turkesztáni követekként azonosította, 

ugyanakkor megjegyezte, hogy ruházatuk – a sárga selyemkaftán, a rövid haj és a fekete 

sapka – mind a Tang-kori Kína viseletének jellemzője,930 így valószínű, hogy a falon 

valójában kínaiakat ábrázoltak. A másik csoport jellemző viselete a rövid sárga hosszúujjú 

kaftán, a hosszú buggyos nadrág, a kis fekete sapka, a konty és az abból felfelé meredező 

tollak. Lazar Al’baum kínai krónikákra hivatkozva kimutatja, hogy a korban Koreában 

(Gaoli) szokás volt a két tollas fejviselet, így e követeket feltételesen koreaiaknak 

tarthatjuk,931 főleg, hogy a korabeli Koreából származó régészeti adatok alapján valóban 

használatban voltak gyűrűs markolatvégű kardok.932

A karikás markolatvégű kardok távol-keleti adatgazdagsága mellett különös a 

steppevidékről származó és a belső-ázsiai leletek teljes hiánya. Kelet-Európában is 

rendkívül ritka ebben a korszakban a karikás markolat, mindössze két korabeli kelet-

európai példány ismert ebből az időszakból. Az egyik a poltavai erdőhatár közelében levő 

mala-pereščepinoi leletből származik, és rendkívül szoros kapcsolatokat mutat a Kárpát-

medencei hasonló korú karikás markolatvégű vágófegyverekkel,933 a másik pedig már 

egyértelműen az erdővidékről a Šoškin-i temetőből, Mordvinföldről származik. Ez az 

egyenes egyélű keresztvassal ellátott kard a vas markolatnyúlványból kialakított karikát 

visel, bronz függesztőfüle pedig formailag a nagyolaszi függesztőfül pontos párhuzamának 

tekinthető. A karddal kapcsolatban a publikálója megjegyezte, hogy egyedi példánynak 

tekinthető Oroszországban.934   

Nagyobb figyelmet érdemel ugyanakkor a mala-pereščepino-i lelet, ahol egyenes, 

egyélű, fokéllel rendelkező, granulált háromszögekkel és rombuszokkal díszített 

aranylemezekkel borított karikás markolatvégű kardot találtak. A lelet jelentőségét kiemeli, 

hogy a kardot borító aranylemezek összeillesztésének sorrendjét a készítés során görög 

betűkkel jelölték, így bizánci eredetéhez semmi kétség sem fér.935 A kardot Aleksej Komar 

is a lelet bizánci készítésű de barbár ízlésű elemei közé sorolta.936 A perescsepinoi kard az 

avar településterületről ismert hasonló kardokhoz képest nagyobb felületen borított 

aranylemezekkel, és technikai kivitele is finomabb azokénál.  

                                                 
930 Ibidem, 60. 
931 Ibidem 74–75. Lásd még Kaogu 1996, 1. 65.; KOCH 1998a, 587–588. A koreai azonosítást egyértelműen 
elfogadja Markus MODE 1993, 200., Abb. 10, Nr. 24–25. bár ő a freskót korábbi időszakra, 648-ra datálja. 
932 ITO 1971, 62–68. 
933 WERNER 1984a, 26–27.; KOMAR 2006, 22., ris. 3., 38. 
934 ŠITOV 2002, 173–174., Ris. 2. 
935 WERNER 1984a, 26. 
936 KOMAR 2006, 38. 
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Az avar településterületről származó nemesfémlemez borítású karikás 

markolatvégű kardok tehát kronológiailag a perescsepino körhöz tartoznak, így a 7. század 

középső harmadára datálhatóak. Az újabb, elsősorban Oleksej Komar nevével fémjelzett 

kutatásban felmerült a pereščepino-i lelet kazár eredete és annak közép-ázsiai 

kapcsolatai.937 A közép- és belső-ázsiai hasonló leletek hiánya miatt azonban a karikás 

markolatvégű kardok megjelenése nem magyarázható ilyen jellegű kapcsolatrendszerrel.  

Véleményem szerint a típus a Kárpát-medencében díszfegyverként volt jelen, s 

eredetével kapcsolatban a perescsepinoi kard aranylemezein látható görög betűknek van 

legnagyobb jelentősége. E kardok – éppúgy mint az álcsatos övgarnitúrák – jelentős részét 

valószínűleg bizánci mesterek készítették, a kérdés csupán az, hogy milyen minták és 

milyen megfontolások alapján. Jelenlegi információink alapján erre egyértelmű válasz nem 

adható, ahogyan arra sem, hogy létezett-e közvetlen kapcsolat a távol-keleti és a Kárpát-

medencei hasonló markolatvégű kardok között. Felmerülhet annak a lehetősége, hogy e 

kardokat távol-keleti előképek alapján bizánci mesterek készítették. 

 

A markolatgomb 
(CL. tábla) 
Markolatgombokat az avar korban elsősorban a spathak markolatának végén találunk. 

Osztályozásukkal és kutatásukkal kapcsolatban az elsődleges kérdés, hogy azok 

mennyiben egyeznek meg az Európa nyugati felében a korszakban elterjedt 

markolatgombokkal, és azokkal kronológiailag szinkronizálhatók-e. A markolatgomb 

minden esetben a trapéz alakban erőteljesen elkeskenyedő markolattüske (vagy nyúlvány) 

végét díszíti, és vagy vasból vagy bronzból készülhet. 

   

MG.1.   Vaslemezből készült csónak alakú markolatgomb 
(Kat. 896., 903.) 
 

Mindkét ismert példája a kölkedi temetőből ismert, egyszerű vaslemezből hajlították 

azokat. A kora avar korra datálhatóak.  

 

MG.2.   Lapos, vízszintesen álló hosszúkás mandula alakú vaslemez 
(Kat. 900., 1025.) 
 

                                                 
937 ibidem, 230–240. 
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Mindössze két ide sorolható példány ismert, mindkettő a kora avar korra, a 7. század első 

felére datálható, és a Dél-Dunántúlról származik. 

 

MG.3.   Öntött bronz hosszúkás, stilizált állatfejekkel díszített markolatgomb 
(Kat. 917.) 
 

Összesen egy, a környei temetőből származó darab sorolható e csoportba, amely a nyugati 

párhuzamok alapján a 6. század végére tehető. 

  

MG.4.   Öntött bronz belül üreges téglalap alapú gúla alakú markolatgomb 
(Kat. 1024., 1136.) 
 

A típus viszonylag gyakori és széles körben elterjedt.938 Hasonló markolatgombok 

gepida939 és pannóniai langobard sírokból940 is ismertek. A hasonló markolatgombok a 

meroving kori délnémet területen gyakoriak, ott a 6. század második felére datálják 

azokat,941 míg az altenerdingi temetőben használatukat a 600 körüli időszakra és a 7. 

század elejére teszik.942 A Kárpát-medencei darabok arra utalnak, hogy használatuk már a 

6. század első felében megkezdődött, de a 7. század elejéig folytatódott. 

 

MG.5.   Lapos háromszög alakú vas markolatgombok 
(Kat. 1248., 1283.) 
 

A késő avar kori spathakra jellemző markolatgombtípus.943

 

 

Markolatkupak 
(Kat. 624., 671/1., 675., 752., 757., 775., 776., 779., 802., 819., 833., 865., 870., 907., 954., 956., 965., 966., 
1017., 1152., 1251.) (CLI. tábla) 
 
A markolat végét sokszor kis lemezből készült markolatkupakkal látták el. A 

markolatkupakok általában bronz- vagy ezüstlemezből készült ovális alakú függőleges 

                                                 
938 Listájukat lásd MENGHIN 1983, 319–321., 3. Liste, Karte 4.; kiegészítések: LOSERT – PLETERSKI 
2003, Liste 514. 
939 Szőreg 23. (CSALLÁNY 1961, 155., Taf. 183/5.) és 68. sírok (ibidem, 161., Taf. 183/3.). 
940 Kajdacs (BÓNA 1970-71., 61. Abb. 23/1.); Pilisvörösvár (idem 1956, 194., Taf. 47.); Szentendre 44. sír 
(idem 1970-71, 59., Abb. 4/3.) 
941 KOCH 2001, 84–85. 
942 LOSERT – PLETERSKI 2003, 402.  
943 Lásd a V.I.A/2 típus leírását 
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peremmel rendelkező veretek, melyeket általában két szegecs rögzített a fa markolat 

végéhez. 

Az ovális markolatkupakok készülhettek aranyból,944 melyek csillag alakú 

keresztvasát ugyancsak aranylemezzel borították, és a közép avar korra datálhatóak. Az 

ezüst markolatkupak945 a közép és késő avar korban egyaránt megtalálható. Ovális bronz 

markolatkupakok946 ismertek. Ezüstözött bronz ovális alakú markolatkupakok.947 Az ovális 

alakú, két szöggel felerősített vas markolatkupakok jóval gyakoribbnak tekinthetők.948  

Az alapforma a kora avar kor második felétől kezdve változatlan. Gyakran a hüvely 

koptatóját is teljesen azonos formájú koptatóverettel látták el, ezért esetenként nehéz 

elkülöníteni, hogy a kard melyik részéről származnak a kupakok. Ebben a korszakban már 

nem volt szokás a fa tok koptatóját széles lemezpánttal körbevenni, ehelyett általában már 

csak egy kis kupakot alkalmaztak.  

A markolatkupak szokásos alakjától csak a gyenesdiási 64. sír szablyája tér el, 

amely bár az előzőkhöz hasonlóan ovális alakú, megtörik, így a szablyamarkolat vége 

csúcsos volt.949 Viszonylag magas, doboz-szerű ovális átmetszetű ezüst markolatkupakkal 

rendelkezett a Kassa–zsebesi 94. sír kardja.950 A zsebesi 230. sír szablyáján hasonló alakú, 

3 cm magas, vaslemezből készült markolatkupak található.951 A késő avar korból ismertek 

vasból készült ovális markolatkupakok is, ezeknek formája teljesen megegyezik a 

bronzlemezből készítettekével.  

Több esetben maga a kard vagy szablya nem is maradt fenn a sírrablás vagy a 

környezeti tényezők hatására, de a markolatkupak, illetve koptatóveret ilyenkor is 

tanúskodik a vágófegyver egykori meglétéről a sírban. 

 

Dísz-szegek 

 

DSz.1   Gyűrűcsüngő 
(Kat. 610., 636., 694., 752., 879., 895., 899., 904., 942., 946., 947., 1020., 1022., 1068., 
1091., 1093., 1131., 1179., 1190.) (CLII. tábla, XLIII. térkép) 
 

                                                 
944 Kat. 802., 1017. 
945 Kat. 671., 675., 752., 775., 833. 
946 Kat. 865., 907., 966. 
947 Kat. 776., 779. 
948 Ovális, enyhe peremmel rendelkező, két szeggel felerősített példányok ismertek a következő 
leletegyüttesekből: Kat. 624., 692., 819., 870., 954., 956., 965., 1152., 1251 
949 Kat. 757. 
950 Kat. 881. 
951 Kat. 884. 
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A markolatot átütő hurkos szög, és a rajta elhelyezkedő általában bronzból készült,952 de 

előfordult ezüstből953 és vasból954 is. Csalog József társadalmi értelmezést adott e 

fegyvereknek.  Véleménye szerint a gyűrűcsüngős markolatú kardok nem voltak 

alkalmasak valódi harcra, így azok díszfegyverként értelmezhetők.955 Bóna István a 

Szegvár–sápoldali P-alakú függesztőfüles gyűrűcsüngős markolatú karddal956 kapcsolatban 

eltérő értelmezést adott a gyűrűcsüngőnek, eszerint az a csuklószíj rögzítésére szolgált. 957 

A gyűrűcsüngő rangjelző volta ellen szól a vas gyűrűcsüngős kardok viszonylag nagy 

száma is. Az újabb adatok alapján a gyűrűcsüngő a markolaton nem csak a kora avar kor 

jellemzője, hanem előfordult a közép958 és a késő avar korban is.959  

 

DSz.2   Rombusz alakú szögfejek 
(Kat. 731., 802., 855., 886., 892., 944., 1017., 1295., 1304.) (CLIII. tábla, XLIV. térkép) 
 

A szablyák markolatát többféleképpen díszíthették, a legáltalánosabb módja a a markolat 

farészét rögzítő szögek fejeinek díszítése. Jellemző volt a középső szög rombusz alakú 

díszítése, mely még kora avar kori hagyományokra vezethető vissza. A kora avar korra 

datálható zsámboki 1. sírban a markolatot aranylemezből készített préselt mintájú rombusz 

alakú veret díszítette,960 a kunpeszéri 8. sírban961 a kard markolatán ezüstlemez rombusz 

alakú dísz volt megfigyelhető, a Kölked–Feketekapu A-107. sírban pedig rombusz alakú 

bronzlemez.962 A közép avar kori példányok megléte miatt e példányok a kora avar kor 

második felére datálhatók. 

A közép és késő avar korban már inkább öntött bronz963 vagy kovácsolt vas964 

rombusz alakú szegfejeket használtak díszítésre. Az ilyen öntött rombusz alakú szegfejeket 

esetenként nemesfémlemezzel is boríthatták,965 sőt íves árkokkal díszíthették is.966 E 

szegfejek alakja már teljesen azonos, csak a kialakításuk alapján lehet időrendet felállítani: 

                                                 
952 Kat. 610., 636., 694., 752., 879., 895., 899., 1091., 1190. 
953 Kat. 942., 946., 947., 1179. 
954 Kat. 904., 1020., 1068., 1093., 1131. 
955 CSALOG József (1959, 105–106.) a törökbálinti ezüst markolatborítású ezüst gyűrűcsüngős kardra és a 
bäzäkliki falfestményre alapozta megállapítását. 
956 BÓNA 1979, 27–28. 
957 idem 1980, 49–51. 
958 Kat. 1093. szablya markolatán vas gyűrűcsüngő. 
959 Kat. 879. egyenes egyélű kard markolatán bronz gyűrűcsüngő. 
960 Kat. 1301. 
961 Kat. 944. 
962 Kat. 892.  
963 Kat. 886. 
964 Kat. 855., 1031., 1295. 
965 Kat. 731., 802., 1017. 
966 Kat. 802. 
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nemesfémlemez-borítású rombusz alakú szegfejek csak a közép avar korban jellemzőek. 

Hasonló rombusz alakú díszítések megtalálhatók egy 7. századi szászánida kardon is.967

 

DSz.3   Henger alakú szegfejek 
(Kat. 802., 806.) 
 

A rombusz alakú szegfejeken kívül jellemző volt a kis henger alakú szegfejek alkalmazása 

általában a markolat felső részén. Ilyen bronzból öntött henger alakú árkolt díszű szegfej 

díszítette az iváncsai968 és az igari969 szablya markolatát. A hengeres fejű szögek enyhén 

kilóghattak a markolat síkjából. Kérdéses, hogy volt-e ennek bármiféle funkciója. Mindkét 

ismert példány a közép avar korra datálható. 

 

DSz.4   Rozetták 
(Kat. 661., 757., 881.) (CLIV. tábla) 
 

A famarkolatot a markolatnyúlványra rögzítő szögeket díszíthették rozettákkal, vagy nagy 

ellaposodó kör alakú szegfejekkel is. A rozettákkal való díszítés jó példája lehet a 

gyenesdiási 64. sír szablyája, ahol a szegfejeket préselt küllős díszű aranylemezzel 

borították, és a markolat mindhárom szegét ily módon díszítették.970 Nagy korong alakú 

vas szegfej található a Brodski Drenovac-i 14. sír kardjának markolatán971 és a Kassa-

zsebesi 94. sír egyenes egyélű kardjának markolatán is.972

A szegeken kívül más lehetőség is kínálkozott a markolat díszítésére, például 

kisméretű, különböző alakú arany- vagy egyéb nemesfémlemezek applikációja. A 

gyenesdiási szablya esetében a markolat ilyen kis lemezverettel való oldalsó díszítése 

adatolt.973 A fent leírt díszítési módok jellemző módon a csillag alakú keresztvassal ellátott 

példányoknál fordulnak elő, ez főleg a nemesfémlemezzel ellátottakra igaz, de 

előfordulnak keresztvas nélküli P-füles szablyákon is. A markolat ilyen módon való 

díszítése a közép avar korra volt jellemző és a késő avar korra fokozatosan eltűnt. 

 

                                                 
967 A mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseumban őrzött kard Amlash vidékéről származik, és az 
ezüstlemez markolatán az avar koriakkal teljesen megegyező préselt rombusz alakú díszítés látható. 
(BÖHNER – ELLMERS – WEIDEMANN 1972, 42., BÁLINT 1978, 208., idem 1992, 317, 416., Taf. 12B; 
OVERLAET 1993, 177. Nr. 35.) 
968 Kat. 806. 
969 Kat. 802. 
970 Kat. 757. Hasonló szegfejek a dunapentele-öreghegyi 12. sírból ismertek. (Kat. 732.) 
971 Kat. 661. 
972 Kat. 881. 
973 Kat. 757. 
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A markolat nemesfémlemez-borítása 

 

Ujjtámasz 
(CLV. tábla) 
 
A markolat díszítésének teljesen egyedi módja volt megfigyelhető a Kassa-zsebesi 

(Košice–Šebastovce) 94. sírjából származó egyenes egyélű kardon, amelynek markolatán 

rézlemezből készített ujjtámasz található. A leletet közlő Vojtech Budinský-Krička és 

Anton Točík a Bálint Csanád által közölt hasonló ujjtámaszos szaszanida kardokat idézték 

párhuzamként.974 Az ujjtámasz, illetve az ujjpecek a kelet-európai steppevidéken is ismert 

volt, főleg a 9–10. században, de a kialakítása eltérő, mivel ezen a területen az ujjtámaszt 

egy szegeccsel alakították ki.975 A zsebesi kard markolatkiképzése valóban a szászánida 

kardok markolatához áll közelebb, ahol az aranylemezek a teljes markolatot borították, és 

csak a hüvelykujjat választották el ujjpecekkel,976 ez esetekben viszont kronológiai 

problémákkal szembesülünk. 

 

Csontlemez markolatborítás 
(Kat. 624., 1071.) 
 
Rendkívül ritka jelenség a markolat csontlemezzel való borítása. Mindössze két ilyen 

esetről tudunk az avar korban.977 A berettyóújfalui szablyán a markolatot borító 

csontlemezt pontkörös dísszel látták el. A csont markolatdísz a honfoglalás kori 

szablyákon jóval gyakoribb jelenség volt. 

 

b. Az ellenző 

 

Az ellenző vagy más néven keresztvas a vágófegyvereken a pengetőn helyezkedik el. 

Többféle funkciót is elláthat, egyrészt a vívás során megakadályozhatja, hogy az ellenfél 

fegyverének pengéje megsértse a fegyvert forgató kezét, de sok esetben egyszerűen csak 

                                                 
974 BUDINSKÝ-KRIČKA – TOČÍK 1984, 174, Obr. 1. 
975 A szaltovói temetőből: Babenko 1911 évi ásatásából az 1. katakomba (ZAKHAROV – ARENDT 1935, 
19., 6. kép, III. tábla 1.; MERPERT 1955, 134., Ris. 1/5.), Kubán vidékről: a bécsi Néprajzi Múzeumban 
(ZAKHAROV – ARENDT 1935, 50., VI/12., Zagrebinj (ibidem III. tábla 3.), Eškakon (KUZNECOV – 
RUNIČ 1974, 196–202., BÁLINT 1989, 32., Abb. 11.). Hasonló nemesfémlemez-borítású szegfej található a 
karosi II. temető 11. sírja szablyájának markolatán, amelyet Révész László szaltovói eredetűnek tart 
(RÉVÉSZ 1996, 180., 241., 19. ábra) 
976 BÁLINT 1978, 173–177.; OVERLAET 1993, 93.; idem 2006, 191–192. 
977 A Berettyóújfalu–Nagy Bócs dűlői (Kat. 624.) és a Szeged–Fehértó B. temető 29. sírjából (Kat. 1071.) 
származó szablya markolatán találhatók csontlemezek.  
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ütközőként szolgált, hogy a penge ne csússzon túl mélyen a tokjába, és ezáltal megelőzzék 

a beszorulását. 

 

KV.1   Két vaspálcából a pengetőre hajlított keresztvas  
(Kat. 630., 1181.) (CLVI. tábla 1.) 
 

E keresztvastípust először Simon László választotta el, aki azt A/1. változatnak nevezte.978 

Csak kora avar korra datálható kardokra jellemző.  

 

KV.2   Lapos ovális vaslemezből kialakított keresztvas 
(Kat. 714., 864., 1051.) (CLVI. tábla 2.) 
 

E keresztvastípust az előzőhöz hasonlóan Simon László határozta meg.979 Csak a kora avar 

korra jellemző a használata. 

 

KV.3  A markolattőre rákovácsolt rövid, nemesfémlemezekkel borított szárú 
ellenzők 
(Kat. 632., 697., 831., 837., 938., 950., 998., 1221.) (CLVI. tábla 3.) 
 

Ez a keresztvastípus elsősorban a nemesfémlemez-borítások formájában maradt fenn, így 

ezek alakjával jellemezhető. A markolat és a pengető egy részét felülnézetben ovális 

henger alakú nemesfémlemez-borítás fedi, amely leggyakrabban gyöngysordísszel keretelt. 

A keresztvas szárainak végét ovális átmetszetű, U-alakú üveg- vagy kőberakásos 

nemesfémlemez-kupakokkal borították. Ez a típus kizárólag a nemesfémlemezekkel 

borított karikás markolatvégű kardokra (V.I.C/2.b és V.II.B/2.b) jellemző. E keresztvasak 

borítása általában aranyból készült,980 de van példa ezüstlemezes díszítésre is.981 Különféle 

díszítéseket alkalmaztak e tárgyakon: előfordul a kő- és üvegberakás,982 a granuláció és a 

filigrán alkalmazása is. Valamennyi e csoportba tartozó keresztvas a kora avar kor második 

felére datálható. 

 

KV.4   Rövid, lekerekített végű, keskeny keresztvasak 
(CLVII. tábla, XLV. térkép) 

                                                 
978 SIMON 1991, 274. 
979 Simon László rendszerében ez a típus az A/2 változat nevet viselte. (ibidem, 274.) 
980 Kat. 632., 831., 938., 950. 
981 Kat. 697. 
982 Bócsa: gránátberakás cloisonné-technikával (HEINRICH-TAMÁSKA 2006a, 98–99., a technika leírása: 
ibidem, 30–31.); Kunbábony: zöld üvegberakás (ibidem, 144–145.); Nagykőrös: zöld üvegberakás (ibidem, 
152–153.) 
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Ez az ellenzőtípus a korinthosi példány983 után Kiss Attilától nyerte ezt a besorolást. Ő a 

bronzból öntött ellenzőjű, kétélű kardokat tartotta bizánci eredetűeknek.984 A változás 

Garam Éva 1991-es tanulmányával következett be, aki valamennyi rövid, lekerekített végű 

keresztvasat „bizánci” típusúnak nevezett.985 Újabb monográfiájában Garam már csak a 

bronzból öntött ellenzőket tekintette bizáncinak.986

A KV.4 csoportot Garam Éva a „bizánci” típusú keresztvas név alatt írta le.987 Ez a 

megnevezés sajnos több szempontból is vitatható. Egyrészt a párhuzamok alapján az 

eredeti bizáncinak tartható darabok988 öntött bronzból készültek, és formailag is csak egy 

variánsát alkotják az általunk tárgyalt csoportnak.  

Kérdéses, hogy a bizánci tárgyak meghatározásához alkalmazható-e egyáltalán 

olyan kritérium, mint a bronzöntés? Az öntött bronz szablyaellenzők rendkívüli ritkasága 

valóban indokolttá tesz hasonló megfontolásokat, ugyanakkor a hasonló vasból kovácsolt 

ellenzők már korántsem számítanak ritkaságnak az avar kori leletanyagban.  

 

KV.4.a  Középen rombusz alakban kiszélesedő, legyezőszerű végű, felülnézetben 
keskeny csónak alakú öntött bronz ellenzők 
(Kat. 611., 898.) 
 

Ez az ellenző-típus jellemzően lencse alakú átmetszetű széles kétélű pengéjű kardokon 

fordul elő. Valójában a Kárpát-medencéből nagyon kevés az eredeti bizánci példányokhoz 

hasonló öntött bronz ellenző került elő, a korinthosi ellenző989 legközelebbi avar 

párhuzamai az aradkai 85. sír,990 kölkedi A temető 259. sírjából991 származó kétélű 

kardokon látható. Ezeket az ellenzőket Garam Évával992 egyetértve a lekerekített végű 

keskeny öntött bronz, illetve vas keresztvasak, valamint a csillag alakú keresztvasak 

előzményeinek tekintem. 

 

KV.4.b  Rövid, keskeny, lekerekített végű ellenzők. 
(Kat. 1019., 1120.) 

                                                 
983 DAVIDSON-WEINBERG 1974, 520. 
984 KISS 1987a, 194–210. 
985 GARAM 1991a, 142. 
986 idem 2001, 158–159. 
987 idem 1991a, 142–143. 
988 Kat. 611. és 898. 
989 DAVIDSON-WEINBERG 1974, 520. 
990 Kat. 611. 
991 Kat. 898. 
992 GARAM 1991a, 159. 
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E típus alapformájának a Tarnaméra-Urak dűlői X. sír egyenes egyélű kardjának keskeny, 

a szárak végén kerekedő formájú ezüstözött öntött bronz ellenzője tartható. Az ellenző 

hossza 7,88 cm, felülnézetben keskeny, csónak alakú.993  Legközelebbi párhuzamának az 

ösküi sír vasból készült, a szélein kör alakban kiszélesedő szablyaellenzője tartható.994 

Hasonló keresztvasak Északkelet-Bulgáriából is ismertek, de az ottani darabok vasból 

készültek.995 A tarnamérai fokéles kardot Szabó János Győző996 és Garam Éva997 egyaránt 

a kora avar kor második felére datálta. 

  

KV.4.c  Rövid, keskeny, középen enyhén rombusz alakban kiszélesedő, lekerekített 
végű ellenzők. 
(Kat. 846., 861., 1147.) 
 

Ez a változat az enyhe rombusz alakú kiszélesedésével már az ún. csillagos keresztvas-

típus előfutárának tekinthető. A szablyakeresztvasak ebben a csoportjában jellemző a vas 

ellenző díszítése, fémlemezzel (arany998 vagy bronz999) való bevonása. E technikai eljárás 

miatt a típus fémlemezzel bevont csillagos keresztvas előképének tekinthető. Enyhén ívelt 

pengéjú szablyákat láttak el ilyen ellenzővel. A Garam által idézett székesfehérvári darab 

kialakítása hasonló, de avar kori volta bizonytalan,1000 rendkívül jó állapota miatt egészen 

biztos, hogy sohasem került földbe. 

A fent említett vágófegyverek mindegyike lemezes öves sírokból származik és a 

közép avar korra datálható.1001  

 

KV.4.d  Egyszerű kivitelű, rövid, keskeny, lekerekített végű keresztvasak 
(Kat. 614., 637., 1153., 1246., 1278., 1286., 1293., 1296.) 
 

A csoport kései altípusát alkotják a rövid, lekerekített végű keresztvasak, amelyek a 7. 

század végére és 8. század elejére datálhatóak.1002  

                                                 
993 Kat. 1120. 
994 Kat. 1019. 
995 Valeri JOTOV (2004, 65., Tabl. XXXVII.) nyolc ehhez a típushoz sorolható darabot sorolt fel: Veliki 
Preslav, Izvorovo erőd, Dorbič, Senovo és Stărmen lelőhelyekről.  
996 620 és 650 közé keltezte a fegyverrel együtt talált lemezes övgarnitúra alapján (SZABÓ 1965, 42.)  
997 GARAM Éva (2001, 144.,159.) a Tarnaméra-típusú nagyszíjvég alapján keltezte a leletet a 7. század 
közepére.  
998 Kat. 861. 
999 Kat. 846. 
1000 HAMPEL 1900, 111–112.; GARAM 1991a, 144–145., 10. kép 
1001 A Kiskunfélegyháza-pákapusztai leletben a szablya préselt álcsatokkal együtt került elő, a lelet 
összetartozása azonoban kérdéses (GARAM 1991a, 143–144., 10. kép.; BALOGH 2002, 307.). 
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KV.5   Csillag alakú keresztvas 
(CLVIII. tábla, XLVI. térkép) 
 

A csillag alakú keresztvasak általában viszonylag rövidek,1003 jellemző a középső rész 

erőteljes rombusz alakú kiszélesedése. A leírtak alapján a keresztvas a víváskor nem 

alkalmazható, mivel rövidsége miatt nem akasztja meg az ellenfél pengéjét, funkcióját 

tehát máshol kell keresnünk. Sajátos módon a megoldást – jó megtartásuk miatt – jóval 

későbbi korok szablyái szolgáltathatják. Az oszmán kori szablyák hosszú, így vívásnál 

valóban használható keresztvasánál is megfigyelhetünk függőleges irányú nyúlványokat. 

Az alsó nyúlvány a szablya tokjának torkolatán e célra kialakított vájatba illeszkedik, és 

azon megtámaszkodik. Ily módon a nyúlvány megakadályozza, hogy a szablya pengéje túl 

mélyre csússzon a tokban, és meggátolja annak beszorulását a hüvelybe. A kard kirántása 

harci helyzetekben elsőrendű fontosságú lehet.1004 A keresztvas-típust Garam Éva 

választotta el, ő nevezte el csillagosként,1005 előzőleg inkább rombusz alakúnak nevezték.  

 

KV.5.a  Nemesfémlemezzel bevont csillag alakú keresztvas 
(Kat. 621., 731., 757., 802., 840., 1017., 1247.)1006 (CLIX. tábla) 
 

A nemesfémlemezzel bevont csillag alakú keresztvas közös vonása a középső rombusz 

alakú kiszélesedés és a nemesfémlemez-borítás. A nemesfémborítást díszítették is, 

előfordul a szárak végén látható ovális díszítőmező kialakítása, mint az Ozora-tótipusztai 

                                                                                                                                                    
1002 GARAM Éva (1991a, 143.) ezek közé az egyszerűbb formák közé sorolta a bárcai 4. sír szablyáját is 
(kat. 880), ugyanakkor ennek ide tartozása kérdéses a tárgy rendkívül korrodált, restaurálatlan volta, a kép 
minősége, és a lelet elkallódása miatt. 
1003 Átlagos hosszuk 5–6 cm-es, csak a késő avar korra datálható variánsuk esetében fordulnak elő 8–10 cm 
hosszú példányok. 
1004 Ugyanez a funkciója a japán szamurájkardok (katana) esetében a kis korong alakú ellenzőnek (tsuba). 
(ICKE-SCHWALBE 2006, 92.) 
1005 GARAM 1991a, 148. 
1006 Garam Éva a szablyákról írott tanulmányában több példányt sorolt ide. A jánoshidai 125. sír kardjaként 
idézett darab valójában megegyezik a NAGY Géza (1901b, 285.) és HAMPEL József (1905. I. 196–197, 
470–471. kép, II. 628–629.; idem 1907, 109–110.) által Csanád lelőhellyel említett egyenes egyélű karddal, 
amelyet Bóna István 1982-ben a baracsi karddal azonosított. Ez a darab először ERDÉLYI Istvánnál (1958, 
25, XLIV. t. 1.)  publikációjában szerepelt Jánoshida lelőhellyel. Erről a lelőhelyről az összes többi szablya 
megsemmisült vagy elkeveredett a publikáció idejére. A Magyar Nemzeti Múzeum, vagyis az akkori 
Budapesti Történeti Múzeum fegyveranyagáról ugyanakkor rajzokat és leírásokat készített Kalmár János, aki 
1930 és 1939 között a Régészeti Tárban, majd a Fegyvertárban dolgozott. Az ő leírása és rajza szerint a 
Jánoshidai 125. sír kardja ugyan valóban csillag alakú keresztvassal rendelkezett, de nem volt rajta 
ezüstlemez-borítás. Nem tekinthető nemesfémlemez-borításúnak a Kecskemét-miklóstelepi szablya sem, 
melyet Kada Elek az ellenzőjén egy enyhén homorú oldalú ezüstlemez övverettel közölt (KADA 1896, 153-
154. ezt az ábrát átvette tőle HAMPEL József [1897. 46. és idem 1905. II. 379-380. III. Taf. 277.] is.). A 
zsélyi temető 820. sírjának erősen ívelt pengéjű szablyáját (kat. 1295.) sem sorolom ide, mert a publikáció 
nem említi a keresztvas nemesfémlemez borítását. 
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szablyán,1007 a gömbös végződés, mint a Dunaújváros–öreghegyi 7. sírban,1008 a szárakat a 

középső rombusz alakú mezőtől elválasztó háromszög alakú árkolás, mint a gyenesdiási 

64. sírban1009 és a szárakat összekötő íves árkolás, amellyel a baracsi egyenes egyélű kard 

keresztvasa jellemezhető.1010 Az igari III. lelet szablyája aranylemezzel borított keresztvasa 

íves enyhén homorú oldalú kiszélesedéssel jellemezhető.1011 A mára már elveszett, de 

fényképen fennmaradt Wien-liesingi I. sír szablyája a leírás szerint aranyozott ezüstlemez 

borítású volt, de az csak a fényképről derül ki, hogy a megnyúlt, kereszt alakú (lásd II/d. 

variánst) keresztvasat is nemesfémlemez fedte.1012   

Formailag jelentősebb eltérést csupán a dunapentelei 7. sír kardjának keresztvasa 

mutat.1013 Ez formailag inkább a Tarnaméra–Urak dűlői X. sír kardjának ellenzőjéhez 

hasonlítható, amint arra már Szabó János Győző is felhívta a figyelmet,1014 jelentős 

különbség ugyanakkor, hogy a dunaújvárosi példány szárainak végén gömbök, míg a 

tarnamérain korongok találhatók.  

A nemesfémborítás kialakítása általában dobozszerű, két félből állították azt össze. 

Ez jól megfigyelhető volt a gyenesdiási1015 és a baracsi1016 példányok esetében is. Az e 

típusba tartozó ellenzők viszonylag szélesek, és felülnézetben ovális alakúak.  

Nem közvetlenül a keresztvas része, de funkcionálisan mégis hozzá tartozik az 

alátétlemez, mely kettős funkciót látott el: egyrészt megakadályozta a keresztvas 

csúszkálását, másrészt támaszt biztosított a kardot fogó kéz hüvelykujjának, így a penge 

éle nem vágta el azt. Ezt az elemet általában vasból készítették az egyszerűbb példányok 

esetében, ezeknél a díszes kardoknál és szablyáknál azonban gyakran a keresztvas alá is 

bordázott díszítésű nemesfémlemezt helyeztek.1017 A barázdált pántok szélessége 1,5 és 2 

cm között mozog.1018  

Összefoglalóan megállapítható, hogy a nemesfémlemez-borítású csillag alakú 

keresztvassal rendelkező szablyák, illetve egyenes egyélű kardok kizárólag a közép avar 

korból ismertek, a késő avar korra kiment a használatuk a divatból. A nemesfémlemez 
                                                 
1007 Kat. 1017. 
1008 Kat. 731. 
1009 Kat. 757. 
1010 Kat. 621. 
1011 Kat. 802. 
1012 Kat. 1247. 
1013 Kat. 731. 
1014 Kat. 1130. 
1015 Kat. 757. 
1016 Kat. 621. 
1017 Ezt a publikációkban gyakran tévesen a hüvely torkolatveretének értelmezték. Valójában azonban ezek a 
lemezek a keresztvas alatt találhatóak, közvetlenül a pengére felerősítve. 
1018 Kat. 621., 731., 802., 1017., 1247. 
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borítás kizárólag díszítésbeli eltérés, funkció nem kapcsolódik hozzá. Előzményei már a 

kora avar kor végén megvannak, a Tarnaméra−Urak-dűlői X. sír öntött bronz ellenzőjén 

ezüstözés volt megfigyelhető,1019 közvetlen előzménynek tekinthetők a részben 

párhuzamos korú Kiskunfélegyháza−pákapusztai1020 és kiskassai1021 példányok. A 

keresztvason alkalmazott nemesfémlemez borítás nem kizárólag a Kárpát-medencéből 

ismert, Kelet-Európában1022 is ismerünk nemesfémlemezzel bevont rövid rombusz alakú 

keresztvasakat. 

Az altípusba sorolható valamennyi ellenző a közép avar korra datálható. A 

nemesfémlemez díszítés nem lehetett túl stabil, így alkalmazásuk leginkább 

díszfegyverként elképzelhető. Jellemző módon gazdag férfisírokból kerülnek elő, 

feltehetőleg társadalmi jelentőségük is lehetett.1023 Jellemző, hogy ezek az ellenzők III.C 

típusú erősen ívelt pengéken találhatók meg.1024

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a nemesfémlemezzel bevont csillag alakú 

keresztvassal rendelkező szablyák egy jól körülhatárolt területen, elsősorban a Dunántúlon 

csoportosulnak. A 6 darabból így 5 példány a Kelet-Dunántúlról, közelebbről Fejér 

megyéből származik, míg a gyenesdiási1025 és a kehidai1026 szablya némileg kilóg a sorból. 

Egyelőre kérdéses, hogy területi elterjedtségük utal-e valamiféle hatalmi központ 

meglétére a Kelet-Dunántúlon.1027

 

KV.5.b  Vasból kovácsolt szabályos csillag (vagy rombusz) alakú keresztvas 
(Kat. 624., 650., 651., 660., 807., 834., 835., 836., 907., 986., 987., 1114., 1200., 1205., 
1279., 1285., 1288., 1290., 1295., 1297.) 
 

A nemesfémborítással nem rendelkező szabályos csillag alakú, felülnézetben csónak alakú 

keresztvasak, jellemző a vas alátétlemez használata. Az ún. szabályos csillag alakú 

keresztvasak viszonylag rövidek, általában lekerekített végűek, középen szabályos 

                                                 
1019 SZABÓ 1965, VIII. t. 1. 
1020 Kat. 861. 
1021 Kat. 846. 
1022 Voznesenka (SMILENKO 1965, 107. Ris. 38.; BÁLINT 1989, 94.) és Jasinova (POSTA 1905, 266–270.; 
ERDÉLYI 1982, 37., 12. kép.) lelőhelyeken hasonló technikával díszített ellenzőjű egyenes egyélű kardok 
kerültek elő, amelyek a 7. század második felére datálhatóak (KOMAR 2006, 124.). 
1023 Erre már BÓNA István (1971a, 247–248.; idem 1984a, 325.) is utalt. 
1024 Kat. 757., 802., 840., 1017. 
1025 Kat. 757. 
1026 Kat. 840. 
1027 A kelet-dunántúli közép avar kori hatalmi központ és a gazdag férfisírok ottani koncentrációjához lásd: 
(idem 1971a, 247–248 (31–32.); „A Sió mentén és a Mezőségben, azelőtt korai avaroktól lakott területen, 
670-től új fejedelmi központ tűnik fel.” (idem 1984a, 325.) 

 168



rombusz, esetenként élére állított négyzet alakú kiszélesedéssel rendelkező példányok. 

Átlagos hosszuk 6 cm, átlagos szélességük 4 cm körüli.  

Összesen 20 példány sorolható e variánsba. A díszítetlen keresztvasú példányok 

jóval gyakoribbak, mint a nemesfém-bevonatosok, nemcsak szablyákon,1028 hanem 

egyenes egyélű kardokon1029 is előfordul ez a keresztvas-típus. Zömük a közép avar korra 

datálható,1030 de viszonylag gyakoriak a 8. század első felében is,1031 egy-egy darab még a 

8. század második felében is előfordul.1032 Elterjedésük egyenletes szóródást mutat a 

Kárpát-medencében.1033

 

KV.5.c  Vasból kovácsolt nyújtott csillag alakú keresztvasak 
(Kat. 606., 617., 1063., 1289.) 
 

E keresztvasak közös jellegzetessége, hogy hosszabbak az előző variánsok átlagos 

hosszánál, a keresztvasak szárai elkeskenyednek, oldalaik homorúak, a keresztvas középső 

kiszélesedése inkább íves homorú oldalú tüskéhez, mint rombuszhoz hasonlítható. E 

keresztvasakon gyakori a díszítés is: a Bágyog–gyűrhegyi 8. sír1034 kardjának ellenzőjét 

vízszintes ívelt árkokkal díszítették, a Szeged-átokházai szablyáén1035 pedig függőleges 

csíkokban ezüsttel tausírozott díszítés látható. 

E keresztvasak enyhén ívelt1036 és egyenes, egyélű pengékkel1037 együtt egyaránt 

előfordultak. E variánst a közép avar korban1038 és a késő avar kor elején1039 egyaránt 

használták. 

 

                                                 
1028 Az e típusba sorolható keresztvasak többsége (14 db, 70 %) került elő ívelt pengéken. (Kat. 624., 660., 
807., 834., 835., 907., 986., 1114., 1205., 1285., 1288., 1294., 1295., 1297.) 
1029 Mindössze hét ilyen keresztvas (30 %) volt egyenes egyélű kardok tartozéka. (Kat. 601., 650., 651., 836., 
987., 1200., 1279.) 
1030 Kilenc példány (45 %) egyértelműen a közép avar korra datálható a kísérőleletek alapján (Kat. 601., 624., 
807., 834., 907., 1285., 1288., 1294., 1295.)  
1031 Hat példány (30 %) a késő avar kor első felére tehető. (Kat. 650., 651., 660., 987., 1114., 1279.) 
1032 Erre utalnak az e szablyákkal együtt talált laposindadíszes kétlapos szíjvégek. (Kat. 986., 1205.) 
1033 Egyaránt megtalálhatók Erdélyben (Felenyed: kat. 601.), a Dunántúlon (Kölked: kat. 907. és 
Mosonszentjános: kat. 986., 987.), az Alföldön (Berettyóújfalu: 624., Jánoshida: 804., Kecskemét: 834., 835., 
836., Szentes: 1114., Váchartyán: 1200.) és a Felvidéken (elsősorban a Dévényi-kapunál: Csúny: 650., 651., 
Dévényújfalu: 660.), a Kassai-medencében (Kassamindszent: 1205.) és az Ipoly völgyében (Zsély: 1279., 
1285., 1288., 1294., 1295.) 
1034 Kat. 617. 
1035 Kat. 1063. 
1036 Kat. 617., 1063., 1289. 
1037 Kat. 606. 
1038 Kat. 617., 1063. 
1039 Kat. 606., 1289. 
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KV.5.d  Vasból kovácsolt megnyúlt szárú, kereszt alakú ellenző 
(Kat. 601., 682., 849., 870., 872., 873., 1277., 1280., 1284., 1291.) 
 

A variáns keresztvasai enyhén szögletesek, az előző variáns lekerekített ívei és homorú 

oldalai már nem jellemzőek rájuk. A keresztvas szárai egyenesek és enyhén 

elkeskenyednek, a középső rombusz alakú kiszélesedés hegyesszögben végződik, 

tüskeszerű. A keresztvas díszítése e variánsnál nem jellemző. 

E típus gyakrabban fordul elő egyenes egyélű pengéken,1040 mint az ívelt 

szablyapengéken.1041 A variáns használata a késő avar kor első felére tehető.1042  

 

KV.5.e  Vasból kovácsolt hosszú szárú, tausírozott díszítésű keresztvasak.  
(Kat. 650., 661., 956., 1208., 1265., 1268.) 
 

A variánsba tartozó keresztvasak hosszú, kör átmetszetű, gyöngysordíszes oldalsó 

szárakkal rendelkeznek, közepükön pedig rombusz alakban erősen kiszélesednek. Gyakori 

rajtuk a tausírozott díszítés. Ezek a keresztvasak az egyenes egyélű kardokra 

jellemzőek.1043 Ez a típus már kifejezetten a késő avar korra jellemző,1044 a közép avar 

korban egyáltalán nem fordul elő. 

 

KV.5.f  Rombusz alakú ellenző 
(Kat. 636., 797., 875., 1031., 1157., 1299.) 
 

A szablyák egy részénél az ellenző teljesen szabályos rombusz alakú. E példányoknál már 

a keresztvas szárainak a kialakítása sem figyelhető meg, a legtöbb esetben rövidebbek 

vagy azonos hosszúságúak mint a penge szélessége. Mivel ezek az ellenzők nem nyúlnak 

túl a pengén egészen biztosan nem volt szerepük a vívásban, sokkal inkább a tok 

torkolatveretének ütközésekor lehetett szerepe.1045 Ez az ellenző-típus egyaránt 

megtalálható egyenes egyélű1046 és ívelt szablyapengéken is.1047 A rombusz alakú ellenzők 

                                                 
1040 Hat esetben e keresztvas-típust egyenes egyélű pengéken helyezték el. (Kat. 682., 849., 870., 872., 873., 
1284.) 
1041 Mindössze három ilyen keresztvasú szablyáról van tudomásom, valamennyi a zsélyi temetőből 
származik. (Kat. 1273., 1280., 1291.) 
1042 Hat példány egyértelműen a 8. század első felére datálható (Kat. 682., 870., 872., 873., 1280., 1284.), 
ugyanakkor két lelet arra utal, hogy a típus használata már a közép avar kor folyamán megkezdődhetett (Kat. 
849., 1291.) 
1043 Egyenes egyélű pengén: (kat. 650., 956., 1208., 1265., 1268.). Enyhén ívelt pengén: (kat. 661.) 
1044 A 8. század középső harmadából: (kat. 650., 956.), a 8. század második feléről, végéről: (kat. 661., 1025., 
1265., 1268.) 
1045 Külön csoportot alkottak a rendkívül keskeny és magas ellenzők, melyek szélessége kisebb, mint a 
pengeszélesség (Kat. 875., 1031., 1157.) 
1046 Kat. 636., 1157. 
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nagy része a közép avar korra datálható,1048 de a 8. század elején1049 is folytatódott a 

használatuk. 

 

KV.6   Hosszú, rúdszerű kialakítású keresztvas 
(CLX. tábla, XLVII. térkép) 
 

Ezt a keresztvasformát Garam Éva a késő-szaltovóiként nevezte el,1050 mivel először a 

szaltovói temetőből, illetve a szaltovo-majaki kultúra sírjaiból kerültek elő hasonló 

keresztvassal rendelkező szablyák.1051 A továbbiakban a késő-szaltovói elnevezést nem 

alkalmazom, mert ez a terminus a kapcsolatok irányára, és nem a keresztvas formájára 

utalna.1052 A keresztvas középen szöggel történő felerősítése nem általános ebben a 

csoportban.  

Az típusba sorolható ellenzők viszonylag hosszúak (8-10 cm), a végeik rúdszerűek 

és egyenesek. Ezek a keresztvasak már nem csak a szablyapenge tokba szorulását előzték 

meg, hanem a vívásnál is segítséget nyújthattak. Gyakran tausírozott díszítésűek. Az e 

keresztvastípussal rendelkező vágófegyverek közös jellegzetessége, hogy pengéjük vagy 

egyenes vagy csak enyhén ívelt.1053  

 

KV.6.a  Hosszú rúdszerű kialakítású, középen egy szeggel felerősített keresztvasak 
(Kat. 662., 881., 1269., 1286.) 
 

E keresztvastípus jellemzője, a 8-10 cm-es hosszúság, a rúdszerű kialakítás, középen egy 

szeggel erősítették a pengéhez. Az ide sorolható példányok közül díszítettségével 

kiemelkedik a zsebesi 94. sír kardjának ezüsttel tausírozott keresztvasa.1054 A típus 

elsősorban egyenes egyélű pengéken fordult elő.1055 A típus használata a késő avar korra 

datálható, a zsebesi fegyver a kísérőleletek és a temetőn belüli helyzete miatt a 8. század 

első felére,1056 míg a többi keresztvas a 8. század második felére vagy végére tehető.1057

                                                                                                                                                    
1047 Kat. 797., 875., 1031. 
1048 Kat. 797., 1031., 1157. 
1049 Kat. 875. 
1050 GARAM 1991a, 153. 
1051 E szablyákat először ZAKHAROV – ARENDT 1935. említette. 
1052 Nem tisztázott az sem, hogy miért használta a késői jelzőt a szerző, ugyanis e szablyák éppen a szaltovói 
kultúra korai időszakára (8. század második fele – 9. század) jellemzőek, és azokat a 10. századra felváltották 
a penge felé hajló szárú rövidebb keresztvastípusok, melyek a honfoglaló magyarok fegyverzetére is 
jellemzőek lettek. 
1053 Erre a jelensége már GARAM 1991a, 155. felhívta a figyelmet.  
1054 Kat. 881. 
1055 Kat. 662., 881., 1269. Kivételt csak a zsélyi 175. sír enyhén ívelt pengéjű szablyája (kat. 1286.) képez. 
1056 Kat. 881.  
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KV.6.b  Hosszú, keskeny rúdszerű keresztvasak 
(Kat. 638., 669., 793., 796., 878., 879., 880., 883., 885., 1041., 1224., 1278., 1282.) 
 

Az e csoportba tartozó keresztvasakat egy-egy vasrúdból alakították ki, és egymással 

szemben a pengető két oldalára erősítették azokat. Minden esetben keskeny pántszerű 

kialakításúak, hosszuk 8 és 10 cm között mozog. Jellemző, hogy ezeket a keresztvasakat 

aszimmetrikusan helyezték fel a pengére. Díszítettségével kiemelkedik a Budapest-rákosi 

1. sír egyenes egyélű kardja, amelynek 8,6 cm hosszú keskeny téglalap átmetszetű 

keresztvasán függőleges árkolás látható, a szárak végein pedig rombusz alakú kiszélesedés 

figyelhető meg.1058 Ez a kereszvastípus egyenes egyélű1059 és ívelt pengéken1060 egyaránt 

megtalálható. A kísérőleletek alapján ez a keresztvastípus a késő avar kor során végig 

használatban maradt.1061

 

KV.7   Markolatcsöves keresztvasak 
(CLXII. tábla) 
 

E típus sajátossága, hogy egy bronz csővel kapcsolódik a markolathoz és a pengetőhöz, és 

az ellenző szárai ebből indulnak ki. Az öntött bronz markolatcsöves keresztvasakat1062 

bizánci eredetűnek tartja a kutatás.1063 Ez alapján a Vízkeletről1064 származó kardot Kiss 

Attila késő avar kori bizánci importleletként határozta meg, és 8. század végére, illetve a 9. 

század elejére datálta azt.1065 Jó párhuzama a garabonci karoling kori temetőből 

származik.1066 Az előzőektől némileg eltérő kialakítású, vasból kovácsolt markolatcsöves 

ellenző került elő a zsebesi temető 230. sírjából.1067 Az ellenző teljesen egyedi darab a 

                                                                                                                                                    
1057 Kat. 662., 1269. Problémát okoz ugyanakkor a zsélyi temető 175. sír szablyája, mely a kísérőleletek 
alapján a közép avar korra tehető (ČILINSKÁ 1973, 67, Taf. XXXI.). Elképzelhető, hogy ez esetben a 
leletanyagban keveredés történt. 
1058 Kat. 669. 
1059 Kat. 638., 669., 793., 878., 1041., 1278. 
1060 Kat. 796., 879., 880., 883., 885., 1224., 1282. 
1061 A 8. század első feléből származnak: kat. 638., 796., 878., 883., 1041. (téglalap alakú lemezveretekkel: 
kat. 638., 1278; griffes veretekkel együtt: kat. 883., 1041.). A 8. század második felére datálhatók: kat. 669., 
879., 880., 885., 1224. (Problémát jelent ugyanakkor az alsógellér 11. sír szablyája, amellyel négyzet alakú 
ezüstlemez veretek kerültek elő (KOVRIG 1948, 120−121.), ez viszont a közép avar keltezi a leletegyüttest.) 
1062 Kat. 689., Garaboc−Ófalu I. 55. sír (SZŐKE 1992a, 93.)  
1063 Az öntött bronz ellenzőjű és markolatgombú kétélű, lencse átmetszetű kardokat KISS Attila (1987a, 
204−205.) határozta meg bizánci eredetűként. 
1064 Kat. 689. 
1065 KISS 1987a, 204−205., Abb. 5. 
1066 SZŐKE 1992a, 92−96., 233−234., Taf. 20. A szerző a kard földbe kerülését a 9. század második 
harmadára datálta (ibidem, 96.) 
1067 Kat. 884. 

 172



Kárpát-medencében, hasonló keresztvasak ugyanakkor nagyobb mennyiségben ismertek 

Bulgária területéről.1068 A fentiek alapján valószínű, hogy ez a darab is a délkeleti irányú 

kapcsolatok emléke.1069

 

KV.8   Rövid, széles spatha-keresztvas 
  (Kat. 1117., 1248., 1283.) 
 
A 8. századi spathakon már megjelenik a keresztvas alkalmazása. E keresztvasak 

viszonylag rövidek, szélesek, lekerekített végűek és felülnézetben ovális alakúak. Ezt a 

keresztvastípus Alfred Geibig rendszerében az 5. kombinációs típussal együtt fordul elő, a 

felülnézet alapján 5. típusnak nevezte el azt.1070 Ez a keresztvastípus az 5. kombinációs 

típussal együtt a 8. század második felére datálható.1071 Ez a spatha-ellenző jól 

megkülönböztethető a későbbi, főleg 10. századra jellemző rendkívül hosszú, egyenes, 

rúdszerű kialakítású keresztvasaktól.1072

 

c. A kardhüvely díszítései 

 

A kardhüvelyt nemesfém- vagy bronzlemezekből készült pántokkal szokták díszíteni. A 

lemezpántok széleit gyöngysordíszes vagy bordázott sávok (CLXXII. tábla) díszítik, 

pántokat elhelyezhették a markolat végén és tövén, a hüvely torkolatánál és az alsó 

függesztő mellett. A koptató általában külön nemesfém- vagy bronzlemezből áll.  

 

– Bordázott szalaggyűrűk  

Ez a díszítés viszonylag széles körben használt volt, a bordákat préseléssel hozták 

létre. Ötfajta bordázás ismert, ezek esetében megtartom a Simon lászló által használt 

elnevezéseket. 
− A típus: a pánt a közepén sima, a két szélén pedig bordázott. (Kat. 917., 940., 1303.)  

                                                 
1068 Bronzból öntött markolatcsöves ellenzők: Galovo-Vračansko, Pliska és ismeretlen északkelet-bulgáriai 
lelőhely (JOTOV 2004, Tabl. XXIX.). Hasonló vasból kovácsolt ellenzők egyenes egyélű kardokról: Abritus 
Razgradnál, Červen brjag, a Stărmen-i erőd, Rusensko, Staro Selo, Vračansko, Dobrič (ibidem, Tabl. 
XXXVI.) 
1069 CSIKY 2006a, 114. 
1070 5. Parierstangenaufsicht (GEIBIG1991, 37.) 
1071 ibidem, 151. Abb. 39. 
1072 Ilyen keresztvassal rendelkezik a Brodski Drenovac-i szórvány X-típusú kard (Kat. 663.), amely már e 
keresztvas megléte alapján is egyértelműen a 10. századra datálható, így a közelében fekvő avar temetővel 
nincs közvetlen kapcsolata. Ez a keresztvastípus a Geibig-féle 12. kombinációs típus II. variánsának felel 
meg (ibidem, 151.). 
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− B. típus: a pántnak 1/3-a sima, ill. enyhén domborodva egy nagyívű bordával ellátott, a 
többi része kisebb bordákkal tagolt. (Kat. 697., 1091., 1221.) 

− C. típus: a pánt teljes felülete egyenletesen bordázott. (Kat. 705., 985., 1179.)  

− D. típus: a pánt középen sima, ettől kifelé egy-egy keskeny bordázott sáv, a szélén ismét 
sima (Kat. 692., 694., 711., 752., 865., 940., 1180.)  

− E. típus: a pánt középen bordázott, szélein sima sávokkal tagolt. (kat. 865., 940.)  

− F. típus: az előbbieknél keskenyebb, teljes felületén bordázott. (Kat. 705., 865., 971., 
1179.)  

Megfigyelhető, hogy az egyes bordázott szalagtípusok gyakran kombinálódnak 

egy-egy fegyveren, így két esetben is megfigyelhető a C. és az F. típusok kombinációja,1073 

ugyancsak két esetben a D. és az E. típusoké.1074 Egyedül a B. típus nem fordult elő egy 

másik csoportba tartozó szalaggal sem. Jellemző, hogy az eddigi adataink szerint a két 

kombináció sohasem fordul elő együtt egy fegyveren.1075

 

– Gyöngysordíszes keret 
(Kat. 632., 678., 696., 698., 831., 837., 895., 942., 946., 950., 998., 1304.) 
 
A nemesfémlemez-pántok a pánt széleinek két- vagy háromszoros gyöngysor-keretelésével 

is díszíthették.1076 Ez nem azonos sem a granulációval, sem a gyöngydróttal, hanem 

alapvetően kétfajta technikával készülthetett: előfordulnak öntött1077 és préselt1078 darabok 

is. Ez a díszítés elsősorban a karikás markolatvégű kardokra volt jellemző,1079 de P-alakú 

függesztőfülekkel ellátott egyenes egyélű kardokon is előfordult.1080 Kétféle 

gyöngysordíszítés ismert: a kettő gyöngysorból álló díszítés1081 és a háromszoros.1082 

Egyes esetekben pedig a két változat kombinálódik egymással.1083   

  

                                                 
1073 Kat. 705. és 1179. Mindkét említett kard kétélű volt. 
1074 Kat. 865. és 940. A kat. 940. kard esetében a két bordázott szalagtípus még az A típussal is 
kombinálódott. 
1075 Elképzelhető, hogy ezek a különbségek kronológiai vagy műhelykörzetbeli eltérésekre vezethetők vissza. 
1076 E díszítés sajátosságait legrészletesebben SIMON László (1983, 30–32.) foglalta össze a nagykőrösi 
kardveretek kapcsán.  
1077 Kat. 632., 698., 831., 950., 998. 
1078 Kat. 678., 696., 895., 942., 946., 1304. A kunszentmártoni leletben egy hármas gyöngysoros szalag 
préselőmintája is előkerült (CSALLÁNY 1933, 26., I. tábla 26. 
1079 Kat. 632., 831., 837., 950., 998. 
1080 Kat. 678., 696., 698., 895., 942., 946., 1304. Hasonló kétszeres gyöngysor-díszítés található a 
martinovkai kincsben talált ezüstlemez kardmarkolat-borításon (PEKARSKAJA – KIDD 1994, 116., Taf. 
23.) 
1081 Kat. 632., 698., 831., 950., 
1082 Kat. 895., 946., 998. 
1083 Kat. 678., 696., 837., 1304. 
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 Ez a díszítési forma elsősorban a Kárpát-medence központi területeire, főleg a 

Duna–Tisza közére jellemző,1084 de esetenként egy-egy dunántúli darabon is feltűnik.1085 

Kronológiailag a kora avar kor második felére tehető a használatuk, a Bócsa–Kunbábony 

kör jellegzetes díszítő stílásához sorolható az alkalmazása.1086  

 

d. Felfüggesztés és függesztőfülek  

 

Egypontos felfüggesztés 

 

A kora avar korban elterjedt spathak felfüggesztése általában egy ponton történt, ez azt 

jelenti, hogy a penge nagyjából függőlegesen lógott az övön, s ez jelentősen 

megnehezítette a kard kihúzását a tokjából. Ez a kardfelfüggesztési technika gyökeresen 

különbözik az avar kori kardoknál megszokott módszerektől.  

 

F.1   Állatfejes akasztók 
(Kat. 919.) (CLXIII. tábla 1.) 
 

Állatfejes akasztókkal eddig kizárólag környei 97. sír spathájánál találkozhatunk, ahol a 

penge két oldalán félkör átmetszetűre hajlított bronz madárfejekben végződő vaslemezek 

alkották a függesztővereteket.1087 A félkör átmetszetű vas csövecske párhuzama a 

Linz−zizlaui temető 40. sírjából ismert.1088 Ez valószínűleg kronológiai okokkal 

magyarázható, hiszen ez a felfüggesztési mód a német meroving kronológia szerint a 6. 

századra datálható.1089 A 6. század végi datálást megerősíti a sír bepecsételt díszű körte 

alakú agyagedénye és a háromtagú övgarnitúrája is.1090  

 

                                                 
1084 Kat. 632., 678., 698., 831., 837., 942., 946., 950., 998., 1304. (10 db, 83 %) 
1085 Kat. 696., 895. (2 db, 16 %) 
1086 Egyelőre nem eldönthető, hogy az öntött és a préselt kialakítás között létezik-e kronológiai különbség. A 
karikás markolatvégű kardok esetében gyakoribb az öntött, a P-füles kardokon pedig a préselt változat 
alkalmazása, de bőven akadnak kivételek is. Ráadásul a technikai különbségek nem feltétlenül időrendi 
okokkal magyarázhatók. 
1087 Kat. 919. 
1088 LADENBAUER – OREL 1960, Taf. 3. és 35. 
1089 Kurt BÖHNER (1987, 428.) adatai szerint ez az függesztőtípus (Riemendurchzug mit Vogelkopfenden) 
már az 5. század folyamán megjelent. 
1090 SALAMON − ERDÉLYI 1971, 23. Az IA/a1 típusú edény datáláshoz: (VIDA 1999a, 37.)  

 175



F.2   Piramis alakú spathagombok  
(Kat. 620., 893., 903., 905., 908., 1004., 1128.)1091 (CLXIII. tábla 2., XLVIII. térkép) 
 

A kora avar kori spathak nagyobb részét bronzból öntött üreges, kis füllel ellátott piramis 

alakú spathagombokkal függesztették fel. A aranyból készült üvegberakásos fenékpusztai 

példány1092  kivételével valamennyi öntött bronzból készült.1093  

A piramis alakú spathagombok előkerülhetnek egyesével,1094 vagy párosan a spatha 

pengéjének markolat felé eső részén, a markolattól átlagosan 10 cm-re.1095 A piramis alakú 

spathagombok a 7. századi meroving világra jellemzőek, használatuk módját Wilfried 

Menghin tisztázta,1096 megállapításai alapján a piramis alakú hátoldalukon kis füllel ellátott 

spathagombokat a spatha felső részének az övhöz való rögzítésére használták.1097 

Párosával való alkalmazásuk a nyugati meroving világban gyakoribb,1098 de előfordulnak 

egyesével is.1099  

Menghin a piramis alakú spathagombokon belül három fő típust különített el:  
1. egyszerű piramis alakú ezüst, bronz vagy tausírozott vasból készült, ritkábban cloisonné 

díszes, belül üreges és kis egyenes füllel ellátott gombok  

2. négyszögletes vagy háromszög alakú veretek piramis alakú dudorral, és két vagy három 
nittszöggel  

3. lapos, csontból készült piramis alakú gombok függőleges áttöréssel.1100 

Az itt felsoroltak közül a meroving területeken is az egyszerű bronzból öntött 

gombok a legáltalánosabbak. Ez a Kárpát-medencei leletanyagban is tükröződik. A típus 

nyugati elterjedésének súlypontja a Rajna-vidékre és Nyugat- és Délnémetországra esik, de 

megtalálhatók Itáliában is.1101

Feltehetőleg a spatha felfüggesztésére szolgált a Kölked−Feketekapu A temető 39. 

sírjából származó csillag alakú aranyozott felületű bronz szíjelosztó veret, melynek közepe 

piramis alakú spathagombot formáz, négy háromszög alakú nyúlványa pedig beponcolt 

                                                 
1091 Kiegészítés: Budakalász–Dunapart 1140. sír (idem 2000,169.), Keszthely–Fenékpuszta, 
Pusztaszentegyházi-dűlő (MÜLLER 1999/2000, 345., Abb. 4.1, 5.1), Kölked–Feketekapu A-230. sír (KISS 
1996, 69., Taf. 52/4-5.) 
1092 MÜLLER 1999/2000, 345., Abb. 4.1 és 5.1. Az üveg- vagy kőberakásos darabokat Wilfried MENGHIN 
(1983, 365., Liste C III.1.c) gyűjtötte össze. Jellemző, hogy Nagy-Britannián kívül csak Cividale-ben volt 
megtalálható ez a típus.  
1093 Gyűjtésük: MENGHIN 1983, 363–364., Liste C III.1.a.  
1094 VIDA Tivadar (2000, 170.) az addig előkerült leletek alapján ezt tartotta általánosnak a kora avar korban. 
1095 Kat. 903., 905., 908. 
1096 MENGHIN 1973a, Abb. 33.38.; idem 1973b, 245–249. 
1097 Idem 1983, 150–151. 
1098 NEUFFER-MÜLLER 1983, 23–24. 
1099 Lásd a Bohlingen-Lummoldi 64. sír rekonstrukcióját. (THEUNE 1999, 66., Abb. 13.) 
1100 MENGHIN 1983, 150. 
1101 Ibidem, 363. III/a Fundliste 61 leletegyüttessel. Itáliában: Nocera Umbra (PASQUI-PARIBENI 1918, 
324, Fig. 172.); Casteli Calepio (ORI E ARGENTI 1958, 145., Tav. XVIII/6.); Toscana (von HESSEN 1975, 
Tav. 24/13-14. 
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félkörökkel díszített. A szíjelosztók a jobb lábszár és a spatha között helyezkedtek el a 

sírban,1102 ez a lelet már a kétpontos felfüggesztési módra utal.1103

A piramis alakú spathagombok a 6. század második felére és a 7. század első 

kétharmadára datálhatóak. Ezt nemcsak a nyugati leletek,1104 hanem a Kárpát-medencei 

darabok is megerősítik.1105 A piramis alakú spathagombok a Weihmörting- és a Civezzano-

típusú spathaöv-garnitúrával egyaránt előfordulnak.1106

 

F.3   Mészkőgyöngyök 
(Kat. 897.) 
 

A Kölked–feketekapui A temető 257. sírjából a spatha közeléből két darab lapos, hengeres 

mészkőgyöngy került elő, amelyek a kard végétől 24 és 27,5 cm-re feküdtek. Ezeknek a 

tárgyaknak Kiss Attila szerint a kard felfüggesztésében lehetett szerepük.1107 E jelenség 

egyelőre párhuzam nélküli. 

  

Kétpontos felfüggesztés 

 

F.4   P-alakú függesztőfülek 
(CLXIV. tábla, XLIX. térkép) 
 

A P-alakú függesztőfülek összefoglaló gyűjtőnévnek tekinthető, több különböző formájú 

és eltérően használt függesztőfül sorolható e fogalom alá a 6-8. századból. A P-alakú 

függesztőfülek különböző típusai óriási földrajzi területen szóródnak Itáliától Japánig,1108 

és távolról sem csak a steppei népek körében voltak elterjedtek. Elterjedésük alapján 

                                                 
1102 KISS 1996, 29. 
1103 Ez a tárgy a piramis alakú spathagombok 2. típusába sorolható (MENGHIN 1983, III/2. Fundliste). 
1104 Wilfried MENGHIN (1983, 150–151) a 6. század vége és 7. század 3. harmada közé datálta e tárgyakat, 
Christoph GRÜNEWALD (1988, 230–241.) az 5. szakaszába (620–650/60) helyezte használatukat. Gudula 
ZELLER (1992, 66.) a III. (520/530–600) és IV. (600–670/80) szakaszba datálta, Christian PESCHEK 
(1996, 52.) pedig az Ament-féle JM II. szakaszba (630/40–670/80) helyezte e darabokat a kleinlangeni 
temetőben. A tárgyat az Altenerding-i temetőben is a 7. században használták (LOSERT – PLETERSKI 
2003, 402.). 
1105 A legkorábbi Kárpát-medencei darabnak a Fenékpuszta–Pusztaszentegyházi-dűlői langobard sír 
spathagombja tekinthető, amelyet MÜLLER Róbert (1999/2000, 345.) a 7. század elejére datált. E datálásnak 
ugyanakkor ellentmond a sírban talált fa pohár aranylemez veretének ornamentikája, ami az I. és II. 
állatornamentika közötti úgynevezett szalagornamentikával (Schlaufenornamentik) azonosítható, és még 
bizonyosan a 6. századra datálható (HEINRICH-TAMÁSKA 2004, 168–169.; idem 2006, 514., Abb. 1.B). A 
sírt ugyanakkor Peter STADLER (et al. 2003, 268–269.) C14-es mérések alapján az 530-as évekre datálta. Ez 
alapján a piramis alakú spathagombok (Pyramidenknöpfe) használata már a 6. században megkezdődhetett. 
1106 Ezek avar kori előfordulásaira lásd a IX.1. fejezet Spathaövekről szóló alfejezetét. 
1107 KISS 1996, 75. 
1108 Gyűjtésükre lásd: (BÁLINT 1993, 269–270.), a távol-keleti darabokról: (KOCH 1998a, 571–598.) 
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leginkább korjelenségnek, a korszak jelentős haditechnikai újításának tekinthetők, melyek 

villámgyorsan terjedtek el Eurázsia hatalmas területein.  

A P-alakú függesztőfülek kutatása kezdettől fogva fontos szerepet játszott az avar 

fegyverzet régészeti vizsgálatában,1109  Később e típusokat nem kronológiai, hanem etnikai 

különbségekkel próbálták értelmezni.1110 Mindkét függesztőfül-típus teljes, egész 

Eurázsiára kiterjedő gyűjtését Bálint Csanád végezte el, aki felhívta a figyelmet e típus 

széles körű elterjedésére letelepült civilizációk esetében is.1111

A P-alakú tartófülek formájuk és díszítésük alapján egyaránt osztályozhatók, erre 

már több kísérlet is született.1112  

A P-alakú függesztőfüleknek három alapformájuk különböztethető meg: 1) a széles 

félkör alakú fej és a hozzá ívesen csatlakozó rövid szár, 2) a félkör alakú fej és a szár 

hossza megegyezik, 3) a szár lényegesen hosszabb, mint a fej.1113

 

F.4.a   Nagy félkör alakú fej és a hozzá ívesen csatlakozó rövid szár 
(Kat. 615., 643., 678., 694., 698., 705., 745., 752., 892., 920., 925., 940., 942., 944., 945., 
947., 950/2.,  969., 984., 1091., 1179., 1223., 1271., 1298., 1304.)1114 (CLXIV. tábla 1.; 
CLXV. tábla) 
 

A kora avar kori Kárpát-medencében ez a forma tekinthető legáltalánosabbnak és 

leggyakoribbnak, az általam ismert függesztőfülek közül 21 darab sorolható ebbe a 

kategóriába. E függesztőfül-típust igen változatosan díszítették is, ezek közül kiemelkedik 

a II. állatstílus1115 és az üvegberakásos díszítés alkalmazása.1116 Ez utóbbi díszítés préselt 

utánzata a zsámboki 1. sír aranylemezből préselt függesztőfülén figyelhető meg.1117 

                                                 
1109 FETTICH Nándor (1926a, 166−171.; idem 1926b, 1−14.) Kul-Oba–Taman’ típusnak nevezte a P-fülű 
kardokat és azokat Pontus-vidéki hatásnak tekintette. CSALLÁNY Dezső (1939, 121−180.)a P-füles 
kardokat Kiszombor – deszkinek nevezte és korai időszakra datálta azokat.  
1110 BÁLINT Csanád (1978, 206.) nyomán Bóna István a karikás markolatvégű kardokat kelet- illetve belső-
ázsiai eredetűnek tartotta, míg a P-füles kardokat az avarság közép-ázsiai komponenseként azonosította 
(BÓNA 1980, 51–52.; idem 1984a, 310–311.). A neves akadémikus hatására SIMON László (1991.) is 
elfogadta ezt a véleményt. Részletesebben lásd az 1.c fejezetben. 
1111 BÁLINT Csanád (1993, 269–270, Fundliste 8.) a gyűjtéséhez felhasználta GARAM Éva (1990, 
253−272.) áttekintését és Anatolij Konstantinovič AMBROZ (1986b.) listáit is. Nem tett ugyanakkor 
tipológiai különbségeket az egyes függesztőfülek  között. 
1112 A P-alakú függesztőfülek osztályozásáról: (GARAM 1990, 255., idem 1991a, idem 1991b, 222, 3. kép, 5 
kép 2.) 
1113 Ez a felosztás nagyjából megfeleltethető GARAM Éva (1990, 255., Abb. 7.) felosztásának: D, P és R 
alakú függesztőfülek. 
1114 A katalógus lezárása után hívta fel figyelmemet Novotnik Ádám a Paks–Gyapa lelőhely  7. sírból 
származó bronzlemezből préselt gyöngysorkeretes F.4.a típusú függesztőfülre. Segítségét ez úton is 
köszönöm. 
1115 Kat. 643., 698., 892., 940. Közülük a kölkedi (892.) és a páhipusztai (698.) példány áll a legközelebb 
egymáshoz. 
1116 Ez a fajta díszítés egyedül a Csepel–kavicsbányai kardon tűnik fel. (Kat. 678.) 
1117 Kat. 1302., (GARAM 1983, 140.; idem 1993, 110.) 
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Leggyakoribbnak ugyanakkor a sima, díszítés nélküli függesztőfülek számítanak,1118 

melyeket gyakran láttak el a középső részükön kis félgömb alakú gyöngydróttal körülvett 

fekete üveggyöngy cabochon-nal.1119 A P-alakú függesztőfülek egy részére jellemző a 

gyöngysorkeretezés, mely az állatstílussal díszített füleken,1120 az üvegberakásos,1121 

préselt1122 és sima díszítetlen darabokon1123 egyaránt feltűnik.  

 A típusba tartozó darabok többsége az Alföldről származik,1124 de megtalálhatók a 

Dunántúlon is.1125 Egyenletes szóródást mutatnak. 

A csoport datálásához nagy segítséget nyújt a Szegvár–sápoldali éremleletes sír, 

mely alapján a lelet 6. század végére vagy a 7. század elejére tehető.1126 A típus elsősorban 

korai datálású,1127 azonban a 7. század középső harmadáig használatban maradt.1128

 

F.4.b   A félkör alakú fej és a szár hossza megegyezik  
(Kat. 1065., 1305.) (CLXIV. tábla 2.; CLXVI. tábla) 
 

A csoportba sorolható függesztőfülek csupán a szár hosszában térnek el az előzőektől. E 

függesztőfülek simák, díszítetlenek. A fedőlapot alkotó ezüst- vagy bronzlemezt gyakran 

három szögeccsel erősítették fel a fülre,1129 mely jelenség már az F.4.a típusba tartozó 

füleknél is megfigyelhető volt.1130  

Mindkét ismert példány az Alföldről került elő és a kora avar korra datálható.  

  

 

                                                 
1118 Kat. 615., 694., 696., 705., 745., 752., 895., 920., 969., 984., 1091., 1126., 1179., 1223., 1301. (15 db, az 
összes 70 %-a) 
1119 Kat. 678., 696., 892., e díszítés préselt imitációja a zsámboki 1. sír (Kat. 1302.) függesztőfülén is 
megfigyelhető. 
1120 Kat. 643., 698., 892.  
1121 Kat. 678. 
1122 Kat. 1302. 
1123 Kat. 696. és Paks–Gyapa 7. sír 
1124 Kat. 615., 694., 698., 705., 745., 752., 753., 940., 951., 969., 1091., 1126., 1223., 1302. (14 db, 58,3 %) 
1125 Kat. 643., 678., 696., 776., 892., 920., 925., 984., 1179., 1301. (10 db, 41,6 %)  
1126 BÓNA István (1980, 36.) megállapításai szerint az érem Maurikios Tiberios császár (582–602) 
solidusának egykorú hamisítványa, amely az 580-as években készülhetett és kerülhetett az avarokhoz. Vö. 
GARAM 1992, 139–140. 
1127 Ezt erősíti meg a csanyteleki sír (Kat. 694.) is, amelyet a préselt hal-motívumos övveretei a 7. század 
elejére datálnak (GARAM 2001, 141.). A fajszi példány (Kat. 745.) korai datálását a sírban talált IB2/I1 
típusú kiöntőcsöves gyorskorongolt szürke edény (VIDA 1999a, 56–57., Abb. 7.) biztosítja, BALOGH Csilla 
(BALOGH – KŐHEGYI 2001, 345.) a temetőt a 7. század második harmadára keltezi. 
1128 A csepeli (Kat. 678.) és a csákberényi kard (Kat. 696.) a markolat díszítményei alapján a Bócsa–
Kunbábony-körrel sorolható egy kronológiai horizontba. A típus kései használatát a kunbábonyi lelet 
második kardjának függesztőfüle is megerősíti (Kat. 951.) 
1129 Kat. 1065., 1303. 
1130 Kat. 705., 745., 752., 920., 969., 1091., 1223., 1301.  
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F.4.c   A szár hosszabb, mint a fej 
(Kat. 608., 609., 628., 711., 754., 775., 806., 833., 865., 946., 1011., 1061.) (CLXIV. tábla 
3.; CLXVII. tábla) 
 

A csoportba tartozó függesztő-fülek hosszú téglalap vagy trapéz alakú szárral és rövid 

félkör alakú fejjel rendelkeznek. Díszítésükkel közel állnak egymáshoz a kiszombori1131 és 

a deszki1132 függesztőfülek: mindkettőre jellemző a gyöngydrót-keretezés és a félgömbös, 

gyöngysor-keretezésű cabochon, ami alapján egy helyi műhelykörzetre gondolhatunk. A 

legtöbb e típusba sorolható fül ugyanakkor sima, díszítetlen. Általában egy elő- és egy 

hátlapból állnak, a hátlap a függesztőfül teljes felületét borító lemez, míg az előlap csak 

annak külső peremét borította. Oldalról egy oldalmerevítő pánt rögzítette a 

függesztőfület.1133 Egyes esetekben az előlap ezüst-, a hátlap pedig bronzlemezből 

készült.1134 Egy esetben olyan függesztőfülről is tudomásunk van, ahol csak a fül oldalát 

merevítették egy U-alakú átmetszetű bronztárggyal.1135

A típus egyaránt megtalálható a Dunántúlon1136 és az Alföldön,1137 viszonylag nagy 

a dél-alföldi leletek aránya.1138

A kiszombori leletben talált Phokas (602−610) solidus alapján a típus használata a 

kora avar korban, a 7. század első felében elkezdődött, de a közép avar korban is 

folytatódott.1139

 

F.5   A félköríves vagy D-alakú függesztőfülek 
(CLXVIII. tábla, LI. térkép) 
 

F.5.a   Szabályos félkörív alakú lemezes borítású függesztőfülek 
(Kat. 692., 769., 967., 1030., 1131.) (CLXVIII. tábla 1.) 
 

A függesztőfül formája félkör alakú, melynek előlapját a szélein ezüst-,1140 illetve 

bronzlemezzel1141 díszítették, de előfordul annak vas oldalmerevítése is.1142  

                                                 
1131 Kat. 865. 
1132 Kat. 711. 
1133 Hasonló szerkezetű díszítetlen példányok: (Kat. 628., 775., 806., 833.) Ezek legtöbbje már a közép avar 
korba datálható. 
1134 Kat. 806., 833. Mindkét lelet közép avar kori. 
1135 Aradi 43. sír (Kat. 609.) Ez az adat azonban problémás, mert a tárgy női sírból került elő. (NAĐ 1959, 
59.) 
1136 Biatorbágy (Kat. 628.), Iváncsa (Kat. 806.), Győr (775.), Szárazd (1061.) 
1137 Aradi (Kat. 608., 609.), Deszk (711.), Gátér (754.), Kecskemét (833.), Kiszombor (865.), Törökkanizsa 
(1011.) 
1138 Kat. 608., 609., 711., 865., 1011.  
1139 Erről tanúskodik a biatorbágyi (Kat. 628.), a Kecskemét−ballószögi (833.) és az iváncsai (806.) lelet, 
amelyek közül az utóbbi a közép avar kor egyik vezérleletének számít a szablyájával, a pénzutánzattal, a 
bogyócsüngős fülbevalójával és a nyeles lószerszámveretekkel (BÓNA 1970, 243−250.) 
1140 Kat. 692.,  967.,  
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Összesen öt lelet tartozik e típushoz, amelyek egyenletesen oszlanak meg a 

Dunántúl1143 és az Alföld1144 között. 

Ezek a függesztőfülek a 7. század középső harmadára keltezhetőek,1145 a kora avar 

kori hagyományok már újításokkal keverednek bennük.  

 
F.5.b   A szélén bronz- vagy ezüstpánttal ellátott nyújtott D-alakú függesztőfülek 

(Kat. 802., 840., 876., 877., 907.) (CLXVIII. tábla 2.) 
 

A típushoz tartozó függesztőfülek kivétel nélkül öntöttek, nyújtott D-alakúak és a fül 

oldalsó peremét merevítették. Átmetszetük U- vagy L-alakú. Túlnyomó részük ezüstből 

készült,1146 mindössze egy bronz példány ismert.1147

 Az öt ismert példány mindegyike a Dunántúlról származik,1148 a Dunától keletre 

fekvő területekről egyáltalán nem ismert. 

 Az ide sorolható leletek zöme a közép avar korra datálható,1149 de a révkomáromi 

példányok már a késő avar kor elejéről származnak.1150

 
F.5.c   Szamárhátíves függesztőfülek.  

(Kat. 757., 1017.) (CLXVIII. tábla 3.) 
 

A függesztőfülek szamárhátívesek és aranylemez szegélyekkel látták el azokat. Ez a típus 

szorosan kötődik az ívelt pengéjű, aranylemezzel borított csillag alakú keresztvasú 

szablyákhoz.  

Mindkét ismert példány a Dunántúlról származik.1151 A szamárhátíves 

függesztőfülek nagyon ritkának tekinthetők, de a forma megtalálható az Altaj-vidéki 9. 

                                                                                                                                                    
1141 Kat. 769. 
1142 Kat. 1131. 
1143 Győr (Kat. 769.), Pókaszepetk (1030.) és Tárnok (1131.) 
1144 Csóka (Kat. 692.), Maglód (967.) 
1145 A típus kronológiájáról: (GARAM 1991a, 147.; idem 1991b, 222.) 
1146 Kat. 802., 840., 876., 877. 
1147 Kat. 907. 
1148 Igar (Kat. 802.), Kehida (840.), Révkomárom (876., 877.), Kölked (907.). A révkomáromi lelőhely 
némileg kilóg a sorból, de mivel egy dunai átkelőhelynél fekszik, így inkább a Dunántúlhoz soroltam.  
1149 Az igari III. lelet (Kat. 802.) a közép avar kor egyik vezérleletének számít (FÜLÖP 1988.), a kehidai 
sírban (Kat. 840.)  ezüstlemezborítású csillag alakú keresztvasú (KV.5.a) ívelt pengéjű szablya volt található, 
ami egyértelműen a közép avar korra keltezi a függesztőfület is. A kölkedi leletet (Kat. 907.) pedig az arany 
bogyócsüngős fülbevalópár, az ezüstlemezből préselt szalagfonatos díszű szíjvég és az arany éremutánzat 
datálja a periódusra, ráadásul a közép avar kori VI. sírcsoportból került elő (KISS 2001, 94−95.) 
1150 A Komárom−hajógyári 128. sírt (Kat. 876.) aranyozott öntött bronz korong alakú veretek és a kalapfalera 
datálja a késő avar kor elejére (TRUGLY 1993, 207–209.) A 131. sírban pedig öntött bronz pajzs alakú 
indadíszes veretek kerültek elő (ibidem, 213−214.) 
1151 Gyenesdiás (Kat. 757.) és Ozora−Tótipuszta (1017.) 
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századból származó Srostki-i egyenes egyélű kardon is.1152 A nagy időbeli és térbeli 

távolság miatt valószínűleg nincs közvetlen kapcsolat a közép avar kori Kárpát-medencei 

szablyák és a belső-ázsiai lelet között. 

E függesztőfülek mindkét ismert példánya éremmel datált leletegyüttesből 

származik, a gyenesdiási sírban II. Konstans és IX. Konstantinos konstantinápolyi, 654 és 

659 között vert arany solidusa került elő,1153 az Ozora−tótipusztai sírban pedig IV. 

Konstantinos (668−685) 668 és 673 közötti solidusát találták.1154 Mindkét lehet a közép 

avar kor vezérleletének számít. 

 

−  A függesztőfülek belső mezőjének díszítése 
(Kat. 732., 757., 802.) (CLXIX. tábla) 
 

A függesztőfüleknek nem csak a peremét díszíthették, illetve erősíthették meg 

fémpántokkal, hanem a középső részét is. Erre a célra egy csúcsára állított négyzet alakú, a 

sarkain levél alakú nyúlványokkal rendelkező veretet használtak fel.1155 Mindegyik ismert 

kontextusú darab nemesfémlemez-borítású csillag alakú keresztvassal (KV.5.a) rendelkező 

szablyán került elő.1156  

 Mindegyik jelenleg ismert példány a Dunántúl területéről származik.1157

 Valamennyi e csoportba sorolható lelet az Ozora – Igar horizontba sorolható és a 

közép avar korra datálható.1158

 

F.5.d   Vasból készült D-alakú szegélypánt 
(Kat. 624., 653., 813., 849., 878., 1067., 1071., 1080., 1151., 1152., 1154., 1280., 1284., 
1295.) (CLXVIII. tábla 4.) 
 

A típusba tartozó függesztőfülek félkör vagy nyújtott D-alakúak és U-átmetszetűek. 

Minden esetben csak a függesztőfülek külső peremét merevítették vaspántokkal. A típus 

megtalálható szablyákon is,1159 de jóval gyakoribb az egyenes egyélű kardokon.1160  
                                                 
1152 A lelet függesztőfülét először FETTICH Nándor (1937, 61., XXXI. tábla) hasonlította össze az ozorai és 
igari szamárhátíves fülekkel. Vö.: (ZAKHAROV – ARENDT 1935, VIII. tábla, HUDJAKOV 1986, 191.) A 
kard közeli rokonságot mutat a hasonló korú Nišapurból származó egyenes egyélű karddal (ALLEN 1982, 
208.) is. 
1153 Kat. 757. Az éremről: (MÜLLER 1989, 147., Abb. 13.) 
1154 BÓNA 1982-83, 114.; GARAM 1992, 146.  
1155 Az első hiteles megfigyelés a gyenesdiási 64. sír feltárásakor történt, ahol ez a veret a szamárhátíves 
függesztőfül (F.5) belsejéből került elő (MÜLLER 1989, 144–145.). A már korábban ismert igari III. leletből 
származó vereteket Fülöp Gyula még az övre rekonstruálta (FÜLÖP 1987, 17., 8. ábra.). A dunapentelei 11. 
sírból (Kat. 732.) és a  keszthelyi temetőből származó példányra pedig GARAM Éva (1991a, 12. kép) hívta 
fel a figyelmet. 
1156 Gyenesdiás (Kat. 757.) és Igar (802.) 
1157 Dunaújváros (Kat. 732.), Gyenesdiás (757.), Igar (802.) és Keszthely (GARAM 1991a, 12. kép) 
1158 ibidem, 152–153. 
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 A típus viszonylag elterjedt, összesen 15 lelet sorolható ide. Elsősorban az Alföldre 

jellemzőek,1161 de előfordulnak a Dévényi-kapunál,1162 a Duna északi partján1163 és az 

Ipoly völgyében is.1164

 E függesztőfülek elsősorban a közép avar korra jellemzőek,1165 de megtalálhatók a 

késő avar kor első felében is.1166 A 8. század második felére már nem használták azokat. 

 

F.6   Hármasívű függesztőfülek 
(Kat. 632., 697., 831., 837., 938., 950., 971., 998., 1138., 1139., 1221.) (CLXX. tábla, LII. 
térkép) 
 

A hármasívű függesztőfülek lehettek ezüstből öntött1167 vagy lemezesek,1168 de túlnyomó 

részük aranylemezes borítású volt.1169 Formájuk hármasívű, a középső félkör alakú mező 

erőteljesebben kiemelkedik. E típusba tartozó függesztőfüleket sokféle módon díszíthették: 

előfordul rajtuk az üvegberakás,1170 a II. állatornamentika,1171 a granuláció1172 és a 

gyöngysorkeret.1173 Ez a függesztőfül-típus kizárólag karikás markolatvégű kardokkal 

együtt (V.I.C/2.b, V.II.B/2.a-b) fordult elő. 

 A típus fő elterjedési területe a Duna–Tisza-köze,1174 de megtalálható kisebb 

mennyiségben a Tiszántúlon is.1175 A Dunántúl területéről egyáltalán nem ismert. 

                                                                                                                                                    
1159 Kat. 653., 1071., 1280., 1295. (4 db) 
1160 Kat. 624., 849., 878., 1067, 1080., 1150., 1151., 1152., 1154., 1284. (10 db) 
1161 Kat. 624., 813., 844., 1067., 1071., 1080., 1150., 1151., 1152., 1154. (10 db) 
1162 Dévényújfalu (Kat. 653.) 
1163 Komárom–Hajógyár (Kat. 878.) 
1164 Zsély (1280., 1284., 1295.) 
1165 Kat. 624., 813., 849., 1071., 1080., 1150., 1151., 1152., 1295. (9 db) 
1166 Kat. 653., 878., 1067., 1154., 1280., 1284. (6 db) 
1167 Kat. 971. (1 db) 
1168 Kat. 697., 1138., 1221. (3 db) 
1169 Kat. 632., 831., 837., 938., 950., 1139. (6 db) 
1170 Bócsa (kat. 632.), Kunbábony (950.), Nagykőrös (998.) Jellemző a rombusz alakú rekeszekbe rendezett 
gránát- (Bócsa: HEINRICH-TAMÁSKA 2006a, 94.), a zöldeskék üvegberakások (Kunbábony és Nagykőrös: 
ibidem, 144. és 152.) alkalmazása. Az üvegberakásos díszítés megtalálható a Mala Pereščepino-i lelet 
függesztőfülén is (WERNER 1984a, 26.). 
1171 Kat. 632. A II. állatornamentikás díszítésű függesztőfülekhez lásd: (HEINRICH-TAMÁSKA 2006b, 
578.) 
1172 A kunbábonyi lelet (950.) esetében az üvegberakás közötti részeket granulálták, míg Kecel (831.) és 
Tiszaalpár (1139.) esetében rombusz alakú sűrű granulált díszítés figyelhető meg, melynek párhuzama 
megtalálható a Voznesenka-i leletben is, mely már a 7. század második felére datálható (KOMAR 2006, 96., 
131., GAVRITUHIN 2005, 406–411.; idem 2008, 82–85.) 
1173 Kunágota (938.), Kunbábony (950.), Kecel (831.), Nagykőrös (998.), Mala Pereščepino (WERNER 
1984a, Taf. 29/6.; KOMAR 2006, 22., Ris. 3/11.) 
1174 Bócsa (Kat. 632.), Csengele (697.), Kecel (831.), Kecskemét–Sallai utca (837.), Kunbábony (950.), 
Nagyolaszi (971.), Nagykőrös (998.), Tiszalpár (1138., 1139.) A fentiek közül egyedül a Visegrádon a Duna 
kotrásakor talált kard (1221.) (9 db, 82 %) 
1175 Kunágota (Kat. 938.) 
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 Az e csoportba sorolható függesztőfülek a kora avar korba datálhatók. Két 

éremleletes síregyüttesben is megtalálhatók voltak: Kunágotán Iustinianus érme,1176 Mala 

Pereščepino-n pedig bizánci solidusokból készült lánc került elő, melynek záróverete II. 

Konstans (641–668) 641 és 647 között készült érme.1177 Ez alapján a lelet a 7. század 

közepére datálható. A bócsai leletet és álcsatos körét a kutatás a 7. század második 

harmadára, de még a kora avar korra keltezi.1178  

 

e. Koptatók 
 
A kardok tokjának végét borító koptatóveret háromféle típusú lehetett az avar korban, az 

alábbiakban mégis csak két típusáról írok. Ennek oka elsősorban az, hogy a kora avar kor 

végén, illetve a közép avar kor elején megjelent új koptatóveret-típus, amely ovális 

alakjával és rövid ráforrasztott peremmel jellemezhető, formailag nem különböztethető 

meg a markolatkupakoktól (MK), így ezeket a tárgyakat a markolat végét borító 

lemezekkel együtt tárgyaltam. 

 

K.1   Hengeres, fémlemezből kialakított koptató 
(Kat. 694., 702., 865., 895., 938., 940., 945., 946., 947., 950., 984., 998., 1082., 1091., 
1298., 1308.) 
 

E koptatóveretek viszonylag hosszúak (átlagosan 10–20 cm), hengeres alakúak vagy 

enyhén kiszélesedőek, a koptató végét bordázott vagy gyöngysordíszes szalagpánt borítja. 

A koptató alját rendszerint ovális alakú fémlemez zárja. Ez a tárgytípus jellemzően a kora 

avar korra datálható, rendszerint a nemesfémlemezekkel díszített egy- vagy kétélű 

kardokon (V.I.B/1.b, V.II.A/1.b) és a karikás markolatvégű kardokon (V.I.C/2.b és 

V.II.B/2.b) található meg. A kora avar kor végén eltűnik a használatból, az F.5.a típusú 

függesztőfülekkel együtt már nem található meg. 

 

                                                 
1176 A sísrban 545 és 565 között vert könnyű solidust (BÓNA 1982-83, 88–89.; GARAM 1992, 137−138.) 
találtak. Felmerült ugyanakkor a kérdés, hogy a sírban talált 6. századi érem mennyiben használható fel a 
lelet datálására, egy ellenvélemény szerint az már a 7. század második felére datálható (KISS 1991, 67–84.). 
Ezt a véleményt a kutatás nem fogadja el (GARAM 2001, 123.). 
1177 A leletben 2 Maurikos, 1 Phokas, 6 Herakleios és Herakleios Konstantinos (613–631), 41 Herakleios és 
Heraklonas (632–641) és 18 II. Konstans (641–668) érme került elő. (WERNER 1984a, 17.) 
1178 GARAM 1993a, 25. Újabban több kutató ezt a kört már a közép avar kor kezdetének tartja, de ez csupán 
terminológiai kérdés, mert a horizont kezdetét abszolútkronológiailag a 620-as évekre teszik (MARTIN 
2008, 167.; GAVRITUHIN 2001, 154–155., idem 2005, 406–411.; idem 2008, 82–85.). 
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K.2   U-alakú koptató 
  (Kat. 632., 950., 954., 1078.)1179  
 
Az e típusba sorolható leletek U-alakúak, rendszerint öntöttek, de előfordulnak vasból 

kovácsolt példányok is. Átmetszetük is U-alakú. Megjelenésük a kora avar kori Kárpát-

medencében mediterrán hatásokkal magyarázható.1180 Ebben az időszakban elsősorban 

kések tokját díszítette. A forma a későbbiekben is tovább élt, és megtalálható volt késő 

avar kori kardok vasból készült koptatóvereteiként is.1181

 

3. Összegzés 
 
 
Összesen 535 vágófegyver-penge maradvány volt alkalmas az osztályozásra, ez bár az 

összes ismert vágófegyvernek mindössze 75,77 %-a, de számításba kell venni, hogy több 

esetben az eredeti kardra csak azok szerelékei (nemesfémlemez-veretek, a markolat vagy a 

hüvely díszítései, függesztőfülek) utalnak, így ez a szám reprezentatívnak tekinthető. 

 Az említett 535 vágófegyver közül 121 (22,61 %) volt kétélű, 205 (38,17 %) 

egyélű, 128 (23,92 %) szablya és 81 (15,14 %) sax. A vágófegyverek e típusok szerinti 

megoszlása ráadásul korszakonként nem tekinthető egyenletesnek, hanem nagy változások 

mutathatók ki benne. A kétélű kardok túlnyomó többsége a kora avar korból származik, 

míg a szablyák és saxok zöme a közép és késő avar korra datálható. 

A vágófegyverek fő típusainak megoszlása

23%

38%

24%

15%

V.I

V.II

V.III

V.IV

 

                                                 
1179 Kiegészítés: Keszthely–Fenékpuszta, Horreum 16. sír (GARAM 2001, 159.) 
1180 A típust GARAM ÉVA (ibidem, 159–160., Taf. 116.) részletesen leírta és elemzte. 
1181 Kat. 954., 1078. 
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A formacsoportoknak ez az eloszlása ugyanakkor távolról sem egyenletes, hanem 

jelentősen változott. A továbbiakban a vágófegyverek penge-formacsoportjainak 

változásait kísérem figyelemmel. 

A vágófegyverek penge-formacsoportjainak 
kronológiai megoszlása
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A kora avar korban a kétélű kardok túlsúlya figyelhető meg.1182 A V.I. 

formacsoportba tartozó leletek száma nem meglepő, mert a kora avar kor elején még 

kizárólag a kétélű kardok voltak jellemzőek. Az egyélű kardok száma az előző csoporthoz 

hasonlóan magas,1183 ezek a fegyverek ugyanakkor a kora avar kor folyamán egyre 

népszerűbbek lettek, és a periódus végére kiszorították a kétélűeket. A szablyák 

kialakulása ennek az időszaknak a végén kezdődött el,1184 a saxok ugyanakkor még csak 

másodlagos szerepet játszottak.1185

A közép avar korból kevesebb vágófegyver ismert, erre az időszakra a kétélű 

pengék teljesen kiszorultak a használatból, és az ívelt pengéjű szablyák váltak 

dominánssá.1186 Az egyenes egyélű kardok továbbra is népszerű fegyverek maradtak,1187 

többségüket keresztvassal látták el.1188 A periódusban nőtt a saxok jelentősége, ami annak 

volt köszönhető, hogy a Breitsax kifejlődésével már vágófegyverként lehetett használni 

azokat.1189

                                                 
1182 104 példány, a vizsgált példányok 49,7 %-a. 
1183 88 példány, a vizsgált leletek 42 %-a. 
1184 A kunpeszéri vágófegyverek ívelt pengéjűek voltak (Kat. 942–947.) 
1185 Ebbe az időszakba sorolható saxok a Kurzsaxok (V.IV.A) csoportjába sorolhatók, és a spatha mellett 
másodfegyverként használták azokat, de a korszak végén már a Breitsax (V.IV.D) is megjelent. 
1186 49 darab, 51,57%. 
1187 32 darab, 33,68 % 
1188 A kora avar kori egyélű kardokra a keresztvas használata még nem volt jellemző. 
1189 14 db sax (14,7%) ismert a közép avar korból. 
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A késő avar korban az arányok jelentősen megváltoztak, a vágófegyverek többségét 

e korszakban már az egyenes egyélű kardok alkották,1190 a szablyák aránya lecsökkent,1191 

míg a saxok jelentősége tovább nőtt, és számuk elérte a szablyákét.1192 A 8. századból 

ismert néhány kétélű kard is, ezek azonban importleletként kerültek sírokba.1193

A fentiek alapján a következő általános tendenciák körvonalazhatók: 

1. az egyélű kardok kiszorítják a kétélűeket 

2. az egyélű kardokból kifejlődik az ívelt pengéjű szablya 

3. a saxok jelentősége folyamatosan növekszik 

A felsorolt három folyamat közül az első feltehetőleg a kardok felfüggesztésének a 

megváltozásának köszönhető. A kétpontos felfüggesztés elterjedésével a kardot 

könnyebben lehetett előrántani a tokjából, így a könnyebb és kisebb nyersanyagigényű 

egyélű pengék kiszorították a kétélűeket. 

Az egyélű pengék azonban a három- vagy ötszög alakú átmetszetük miatt nem 

voltak alkalmasak a szúrásra, ezért a végüket felköszörülték, és fokélt alakítottak ki. 

Ugyanakkor a fokél a penge vágómechanizmusát még nem befolyásolta, ezért ezeket az 

egyélű kardok egy típusának (V.II.C) tekintettem. 

Az igazán nagy változás a pengék íveltté válásával következett be. A 

szablyapengék ívelődését a húrmagassággal határoztam meg. A vizsgálatok alapján a 

legerősebben ívelt szablyák a közép avar kor folyamán, a 7. század második felében voltak 

jellemzőek, míg a későbbi időszakban enyhén ívelt pengéket alkalmaztak. 

A vágófegyverek pengéi önmagukban csak ritkán alkalmasak szűkebb 

kormeghatározásra, ugyanakkor a szerelékeik, így a markolat díszítései, a keresztvasak, a 

hüvely díszítései és a függesztőfülek gyorsabb változásoknak voltak kitéve.  

A markolat díszítései közül a spathak markolatgombjaival (MG), a 

markolatkupakokkal (MK), a díszítő lemezekkel és a dísz-szegekkel (DSZ) foglalkoztam. 

A keresztvasak esetében megfigyelhető az ellenzővel ellátott gyakoribbá válása a 

közép avar kortól kezdve. Az avar kori ellenzők fejlődésére nagyban hatottak a bizánci 

eredetű öntött bronz ellenzők, amik a csillag alakú keresztvasak előfutárainak tekinthetők. 

A közép avar korban és a késő avar kor elején a rövid (5-6 cm hosszú) keresztvasak voltak 

jellemzőek, míg a 8. századtól elterjedtek a hosszú (8-10 cm), egyenes rúdszerű ellenzők. 

                                                 
1190 52 példány, a késő avar kori vágófegyverek 50 %-a. 
1191 24 db, 23 %. 
1192 24 db, 23 % 
1193 4 db, 3,8 % 
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A függesztőfülek a P-alakúakon belül 3 típus volt elkülöníthető, ez részben 

kronológiai különbséget is takar. A félkörös vagy D-alakú függesztőfülek a kronológiai 

folytonosságot tükrözik, kronológiai különbségeket leginkább a készítéstechnikai 

sajátosságok alapján lehet tenni. 

A fent leírt folyamatok részben a harcmodorbeli változásokat is tükrözik, ez alapján 

a könnyűlovasság jelentőségének folyamatos növekedése figyelhető meg. 

Importfegyverekként pedig csak azokat a típusokat használták, amelyek beilleszthetők 

voltak a saját harcmodorukba. 

 

IV. Technológia 
 

Az avar kori fegyverek vizsgálata során a technológiai és azon belül anyagszerkezettani 

vizsgálatok sajnos nem szerepeltek az őket megillető helyen, csak nagyon kevés fegyvert 

vizsgáltak ilyen módon, mégis már a meglevő eredményekből is jelentős technikatörténeti 

következtetések vonhatók le.  

 Az avar kori fegyverek készítésének a kovácsolás csupán egy állomása volt, mivel 

különösen a vágófegyverek esetében a fegyvereket különböző díszítésekkel látták el, így 

egy kard teljes elkészítéséhez a kovácsolás mellett szükség volt fafaragásra, 

bőrmegmunkálásra és különféle ötvöstechnikai eljárásokra. Az alapvető ötvöstechnikai 

eljárások az ékszerek készítésével azonosak voltak. A főbb eljárásokról a III.2.c fejezetben 

és a KV.3 keresztvas-típus leírásánál írtam, így e fejezetben kifejezetten a 

kovácstechnológiával kapcsolatos ismereteket részletezem, ami a fegyverek használata 

szempontjából lényegesebb volt. 

A metallográfiai vizsgálatok közül elsősorban Radomír Pleiner vizsgálatai 

emelhetők ki, aki a vasbányászástól a vaskohászaton át egészen a késztermékek szintjéig 

vizsgálta a vastermékek előállítási folyamatát, és jelenleg a koraközépkori 

kovácsmesterség legelismertebb szakemberének tartható. A morva kovácstechnikáról írt 

tanulmányában az alsógelléri avar temetőből származó szablyát is vizsgált.1194 Jelentős 

mennyiségű mintán végeztek metallográfiai vizsgálatot a környei temetőben is, melyeket a 

lengyel Jerzy Piaskowski végzett.1195 A fémvizsgálatokban jelentős szerepet vállalt a 

kassai műszaki egyetem is, ahol L’ubomír Mihók tevékenysége emelhető ki. Mihók két 
                                                 
1194 PLEINER 1967, 90. Pleiner e művében a Csallóközt is a „Nagymorva Birodalom” területéhez sorolta, és 
e szablyát szláv eredetűnek tartotta. Mindkét állítása nyilvánvaló tévedés, kovácstechnikai megfigyelései 
azonban rendkívül sok új információt nyújtanak a korszak technikai szintjének megismeréséhez.  
1195 PIASKOWSKI 1974, 113–130. 
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nagy avar temetőből, a zsélyi1196 és a Kassa-zsebesi1197 lelőhelyekről vizsgált nagyobb 

számban fegyvereket.  

Ausztriában a fegyverek metallográfiai kutatásának nagy lendületet adott az 

Osztrák Nemzeti Bank által támogatott fegyverek fémvizsgálataira létrehozott 

kutatóprojekt,1198 melynek során számos koraközépkori fegyvert is vizsgáltak, és melynek 

köszönhetően számos publikáció is született.1199 A projekt keretében Matthias Mehofer és 

Norbert Hofer neve emelhető ki.  

A dolgozat készítése során a Budapesti Műszaki Egyetem Fémtechnológiai 

Kutatócsoportjával együttműködésben a budakalászi temetőből származó kora avar kori 

lándzsacsúcsok röntgen, elektronmikroszkópos és fénymikroszkópos vizsgálatára került 

sor.1200

A Magyar Nemzeti Múzeum az ún. ANCIENT CHARM EU-projekt1201 keretében 

többek között meroving (és részben avar kori) vastárgyak PGAA és TOF neutron 

diffrakciós vizsgálatára is sor kerül. Ennek keretében fegyvereket is vizsgálnak.1202  

Összesen mindössze 30 vágófegyvert és lándzsát vizsgáltak metallográfiai 

vizsgálatokkal.1203 Ez a vizsgált fegyverek csekély száma egyrészt a vizsgálatok költséges 

voltára, másrészt arra vezethetőek vissza, hogy azok többnyire roncsolással, mintavétellel 

járnak.1204 Mindamellett egyrészt a vizsgált anyag változatossága alapján fontos 

következtetések vonhatók le az avar kori fegyverkovács-mesterségről és az egyes 

                                                 
1196 MIHÓK et al. 1991, 67−101. 
1197 idem 1995, 145−188. 
1198 9394-es számú „Metallographische Untersuchungen an Schutz- und Angriffswaffen des Mittelalters” 
nevű projekt 
1199 A projekthez kötődő publikációk: a bécsi szent lándzsa kovácstechnikájáról: MEHOFER – LEUSCH – 
BÜHLER 2005.; a felső-ausztriai leletekről: MEHOFER – SZAMEIT 2003, 127–169.; a hohenbergi kard 
metallográfiájáról: MEHOFER 2005, 251–253.; a hohenbergi kard újrakovácsolásáról: SCHEIBLECHNER 
2005, 255–267.; a gnadendorfi szablyáról és vele kapcsolatban a zillingtali szablyák metallográfiai 
vizsgálatáról: MEHOFER 2006, 159–174.  
1200 Ezek készítése során a Budapesti Műszaki Egyetem Dobránszky János által vezetett Fémtechnológiai 
Kutatócsoportjával kooperáltam. Segítségüket ez úton is köszönöm. 
1201 Betűszó Analysis by Neutron Resonant Capture Imaging and other Emerging Neutron Techniques 
Cultural Heritage and Archaeological Research Methods, weboldaluk: http://ancient-charm.neutron-
eu.net/ach  
1202 A program koordinátora Hajnal Zsuzsanna, az ez irányú információkat ezúttal is köszönöm neki.
1203 Vizsgált fegyverek a következők: Alsógellér 102. sír szablyája (Kat. 794 vagy 795, a vizsgálatokat végző 
Radomir PLEINER (1967., idem 2006, 207., Fig 68.) nem adta meg a sírszámot), Hohenberg kard 
(MEHOFER 2005, 251–253.), Zillingtal B-23. és D-330. sír szablyája és D-3. sír egyenes egyélű kardja 
(idem 2006, 162–163.), Dabas/Gyón-Paphegy kard (SIMON – SZÉKELY 1991, 204.), Csolnok (SOMLÓSI 
1988, 207−210.), Környe 78., 97., 149. sírok kardjai, két szórvány kard, a 129. sír nádlevél alakú 
lándzsacsúcsa, szórvány lándzsa (PIASKOWSKI 1974, 128.), zsély összesen 8 fegyver (78., 124., 126., 235., 
311., 335., 442., 818. sírok) (MIHÓK et al. 1991, 67–101.), Zsebes 3 lándzsa, 1 szablya (221., 238., 321. 
lándzsák és szablya) (idem 1995, 145−188).
1204 A mintavétel nyomai a környei és a zsebesi fegyvereken jól megfigyelhetőek voltak, míg a zillingtali 
vizsgált fegyvereken azt kiegészítésekkel eltüntették.
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fegyverek hatékonyságáról is. Természetesen nem csak különleges természettudományos 

módszerekkel lehet technológiai megfigyelésekhez jutni, hanem sok esetben a 

makroszkópikus vizsgálat is jó eredményeket hozhat.  

A dolgozat szerkezetének megfelelően először a lándzsák, majd a kardok 

technológiai jellemzőiről írok. A lándzsák esetében még a kardoknál is kevesebb 

információval rendelkezünk, viszont makroszkopikus vizsgálatokkal több információ 

nyerhető velük kapcsolatban. Mindenekelőtt egy technológiai kérdéseket is érintő 

kutatástörténeti kérdésről kell szót ejteni, nevezetesen egyes kora avar kori lándzsacsúcsok 

(L.I.A) „jó minőségéről” vagy még inkább azok jelenlegi jó állapotáról.1205 Ennek 

magyarázatára több elmélet született, mint ezek a vastárgyak belső-ázsiai eredete,1206 a 

vastárgyak másodlagos égése,1207 azok bizánci eredete,1208 vagy éppen azok öntése,1209 

„formába kovácsolása”.1210 Ezen elméletek közül ugyanakkor egyik sem vette figyelembe 

Jerzy Piaskowski metallográfiai eredményeit, melyet egy hasonló kiképzésű és minőségű 

(L.I/1.b típusba tartozó) környei 129. sír lándzsáján végzett.1211  

Az eredetkérdésekkel e helyen nem foglalkozom, de a másodlagos égés és a 

süllyesztékes kovácsolás felvetése a technológia kérdéskörébe tartozik. A másodlagos égés 

folyamán a vastárgyak kristályszerkezete radikálisan megváltozik, felbomlik, és 

amennyiben lassan (tehát például levegőn) hűl le, a lecsökkent széntartalom és a martenzit 

leépülése miatt lágyvas jön létre, mely könnyedén hajlítható, ugyanakkor fegyverként már 

nem használható. A vastárgyak felületén ekkor gyakran nitrites lerakódás figyelhető 

meg.1212 A vasfegyverek másodlagos égésekor tehát pont ellentétes irányú folyamat megy 

végbe, mint amit Csallány Dezső és nyomában Bóna István feltételezett.1213

Ezekkel a lándzsacsúcsokkal és hosszúfülű vas kengyelekkel kapcsolatban 

felmerült az öntés, illetve a formába kovácsolás elmélete is. A vasöntés viszonylag későn, 

a 18. század folyamán jutott el Európába, ugyanakkor Kínában már a Kr. e. 500 körül, a 
                                                 
1205 A kettő természetesen nem minden esetben fedi egymást. A vas jó állapotban való fennmaradása sok 
tényezőtől függ, s ezek közül csak egyik az eredeti jó minőségű vastárgy, függ még a talaj minőségétől, a 
tárgy korától.
1206 KOVRIG 1955a; idem 1955b 
1207 BÓNA 1971a., 240 (24.); idem 1980, 47–48., ami szorosan kapcsolódik CSALLÁNY Dezső (1953) 
máglyalelet-elméletéhez. 
1208 Von FREEDEN 1991, SCHULTZE-DÖRLAMM 2006 
1209 BÁLINT 1993, 196. 
1210 TOMKA 2008, 249 
1211 PIASKOWSKI 1974, 123−124. 
1212 A másodlagos égés okozta fizikai tulajdonságokat Radomir PLEINER (2006, 69.) írta le a megeresztéssel 
kapcsolatban, amely hasonló folyamatokat eredményez. Ez a jelenség miatt a halotti máglyára rakott 
fegyverek használhatatlanná váltak, és azokat gyakran összehajtogatták (WILLIAMS 2005, 260−264.).  
1213 Feltételezhetően az elmélet kialakulásában komoly szerepet játszott az is, hogy a másodlagos égést 
összekeverték a cementálással (BÓNA 1971a, 240.). 
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Harcoló Fejedelemségek korában ismert volt, sőt a téma szakértői szerint a korai kínai 

fémművességben éppen a vas kovácsolása volt ismeretlen. A vasöntés igazi sorozatgyártást 

eredményezett Kínában, amelynek során teljesen egyforma és viszonylag egyszerű 

tárgyakat állítottak elő, általában edények és harangok előállítására használták a vasöntést, 

de például mezőgazdasági eszközöket is gyártottak sorozatban ezzel az eljárással. Az 

öntéssel párhuzamosan kovácsolás is létezett, a fegyvereket inkább kovácsolással 

alakították ki.1214 A vasöntés technológiája Belső-Ázsiában is ismert volt: már a xiongnu-k 

korából ismertek öntéssel előállított vas üstök.1215  

A kérdést az ilyen vastárgyak metallográfiai elemzése oldhatja csak meg. Egyelőre 

mindössze egyetlen L.I/1.b típusú lándzsacsúcsról készült ilyen elemzés, a környei 129. 

sírból származó példányról. Eszerint e lándzsacsúcs alacsony foszfortartalmú egyenetlenül 

felszenített vasból készült, kristályszerkezete finom, kis szemcseméretű ferrites-perlites, 

mindössze 0,7 %-os széntartalmú volt.1216 Mindez azt jelenti, hogy a lándzsacsúcs valóban 

rendkívül jó minőségű volt, ezeket a tárgyakat kovácsolták, majd cementálták is. A lándzsa 

vas nyersanyaga alapján egy csoportba került az ugyanebből a sírból származó hosszúfülű 

kengyellel. Piaskowski azt is megjegyzi, hogy ezek a vastárgyak feltehetőleg egy másik 

gyártási központból származnak, ahol a kohómunkások a nyersvas öntésekor kihagyták a 

felszenítést.1217  

A fentiek alapján e vastárgyak valóban jó minőségűek voltak, és nem azért 

maradtak fenn jó állapotban, mert öntötték vagy süllyesztékes kovácsolással alakították ki 

őket. Ami a kötőtagot illeti, ahhoz sem volt feltétlenül szükséges a süllyesztékes 

kovácsolás alkalmazása, mert azt vállazással éppúgy ki lehetett alakítani. Süllyesztékes 

kovácsolás esetében viszont sorozatgyártásra, így több azonos kiképzésű lándzsára lehetne 

számítani.  

A metallográfiai vizsgálatok az eredetkérdésekhez is fontos adalékokat 

szolgáltathatnak. Ezt mutatja a környei temető egy másik lándzsájának a vizsgálata. A 
                                                 
1214 Kínában valójában a Shang-korban már magas szintre jutott bronzöntés technológiáját fejlesztették 
tovább és használták azt a vas öntésére. A kínaiak már az i. e. 5. századtól kezdve jóval magasabb hőfokon 
olvasztottak  vasat, mint az európaiak, ez elsősorban a vas magas széntartalmának és a vízkerékkel 
fújtatókkal biztosított magas hőmérsékletnek volt köszönhető. (Vö. NEEDHAM 1958.; BARNARD 1961.; 
NEEDHAM 1964, 398–404.; ROSTOKER – BRONSON – DVORAK – SHEN 1983, 196–210.; WAGNER 
1992, 335–361.)  
1215 Ilyen tárgy került elő Egiin Gol lelőhelyről, a vödör alakú vas üstöt bizonyosan öntéssel hozták létre, még 
az öntési varratok is megfigyelhetők a felületén. 2006-ban a gol modi francia ásatások során a 20. sír 
feltárásakor is előkerült egy öntött vas edény (TÖRBAT et al. 2003, 152., 235. 
1216 PIASKOWSKI 1974, 122. E vastárgy öntését az alacsony széntartalma is kizárja, a magas széntartalom 
jelentőségére a vasöntéskor lásd WAGNER 1992, 336. 
1217 PIASKOWSKI 1974, 123–124. ezek a tárgyak az ő 2. csoportjába sorolhatók. A szerző Közép–
Lengyelországot hozza párhuzamként, ennek elsősorban az lehet az oka, hogy főleg ezt a területet vizsgálta. 
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szórvány Dorfmerking-típusú (L.IV/1) lándzsacsúcs, amely alacsony szén- és 

foszfortartalmú vasból készült, ezáltal a Piaskowski-féle 1. csoportba került a 66. sír 

pajzsdudorjával együtt. Hasonló összetételű vasból készült a cementált bárd a 125. 

sírból.1218 Talán nem véletlen, hogy a fent felsorolt tárgyak mindegyike nyugati meroving 

párhuzamokkal rendelkezik, így a tipológiailag megfigyelhető különbségek hátterében 

bizonyítottan eltérő műhelyek is állnak. 

A kora avar kori lándzsákkal kapcsolatban fontos megemlíteni a budakalászi 437. 

sír lándzsájának köpűjén megfigyelhető vörösréz-forrasznyomokat. Az eljárás leírása 

Theophilus presbiternél olvasható.1219

A késő avar kori lándzsákról sajnos csak nagyon kevés metallográfiai adat áll 

rendelkezésünkre, azok is a zsebesi temetőből származnak. Mihók három sírból (221., 238., 

321. sír) származó lándzsát vizsgált, szerencsére mindegyik más-más típushoz tartozott: 

háromszög alakú (L.IV), levél alakú (L.III.) és kónikus (L.II.) pengéjű szúrófegyverek 

egyaránt előfordultak közöttük. A metallográfiai elemzések szerint a 221. sír lándzsája 

rossz minőségű vasból készült. A 221. sír lándzsacsúcsa kétféle nyersanyagból készült, ezt 

a hegesztővarratok mutatják, az egyik durva ferrites szerkezetű a másik pedig 

finomszemcsés perlites.1220  

A koraközépkori Európában a spathak pengéjének damaszkolása, vagyis különböző 

fizikai tulajdonságokkal rendelkező acéltípusok kombinálása megszokott eljárás volt. 

Különösen fontos volt ez a penge szilárdságának és rugalmasságának biztosításához. A 

kard minősége a penge mintázata alapján szabad szemmel is megítélhető volt. A 

damaszkolás vizsgálata nem csupán a kard minőségének és ez alapján értékének a 

meghatározásához fontos, hanem egyben korjelző is lehet. Ursula Koch kimutatta, hogy a 

schretzheimi temető különbőző fázisaiban más-más mintázatú damaszkolás figyelhető meg 

a spathak pengéjén,1221 véleménye szerint a több, párhuzamos sínes damaszkolás az 5-6. 

délnémet fázisra datálható.1222

A damaszkolás vizsgálata a meroving kori régészetben nagy múltra vezethető 

vissza, ugyanakkor különleges technológiai vizsgálatokat igényel, így kutatása a 

szokásosnál költségesebb. A damaszkolás vizsgálatánál többféle megközelítési módszer is 

létezik, a penge tisztítása és savazása, melynek folyamán a magasabb széntartalmú acél 

                                                 
1218 idem 1974, 122–124.  
1219 THEOPHILUS (1986, 145–146.) a vas rézzel való forrasztását írta le. 
1220 MIHÓK et al. 1995, 151–153. 
1221 KOCH 1977, 98., Taf. 182–188. 
1222 idem 2001, 84. 
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elpusztul, így a pengén maradt árkokból következtethetünk a damaszkolás mintázatára.1223 

Ez a módszer elsősorban a vizsgálatok korai időszakára a 1960−70-es évekre volt jellemző, 

majd a restaurátorok nyomására hasonló vizsgálatokkal felhagytak, hiszen ez jelentősen 

károsította a pengét.  

A klasszikus módszer a metallográfusok által alkalmazott fémmikroszkópos 

vizsgálatok, ugyanakkor ez mintavételt és a minta felcsiszolását igényli. A makro-

vizsgálatok terén teljesen új irányzatot képvisel Stephan Mäder, aki a japán kardcsiszoló 

mesterek módszerével a penge teljes felületét felcsiszolja, s így az eredetileg is látható 

mintázat láthatóvá válik.1224 Ez a vizsgálati módszer is viták kereszttüzébe került, hiszen 

csak jó állapotú, kevésbé korrodált pengék esetén alkalmazható sikeresen, ellenkező 

esetben a csiszolás során extrém esetben a penge akár el is tűnhet. 

Sajnos Magyarországon eddig rendkívül kevés fémvizsgálatot végeztek avar kori 

fegyvereken, azok nagyobb része is vagy az anyagösszetételt vizsgálta, vagy 

mikroszkópikus analízis volt. Az avar kori Kárpát-medencéből mindössze hat esetben van 

adatunk damaszkolásra. Ennek következtében a Kárpát-medencéből mindezidáig csak egy 

damaszkolt pengéjű kora avar kori spatharól van tudomásunk: A Kehidakustány – Kehida–

Központi Tsz. Major lelőhely 1. sírjából származó spatha pengéjének középső részén a 

vércsatornában halszálkamintás damaszkolás nyomait fedezték fel.1225 Ennek párhuzamai a 

schretzheimi temető 7. század első felére datálható periódusából származnak.1226 Ez a 

damaszkolási mód általános volt a korabeli meroving Európában. A környei 97. sír kétélű 

kardja, és két szórvány kardja (közülük az egyik bronz markolatgombbal ellátott spatha) 

damaszkolt volt, Piaskowski megfigyelései szerint ezeket a fegyvereket többfajta vas- és 

acélcsíkokból rakták össze.1227 A damaszkolás eljárása tehát nem kizárólag a spathakra volt 

jellemző, hanem más kétélű kardokon is előfordult. 

A kora avar kori egyélű kardok esetében jóval egyszerűbb eljárást használtak, 

ezeket a kardokat általában cementálták, erre jó példa a dabasi kard, ahol a cementálás 

nyomai egyértelműen megfigyelhetők voltak. A kardot ugyanakkor egy vasrúdból 

alakították ki.1228 Hasonló a helyzet a környei 149. sír egyélű kardjával, melyet utólagos 

                                                 
1223 BÖHNE – DANNHEIMER 1961, 107–122.; YPEY 1982, 381–388. 
1224 A módszerről bővebben MÄDER 2000, 17–27.; idem 2002, 277–285.; idem 2004, 23–31. 
1225 SZŐKE 2002, 77, 9/E. A zalaegerszegi Göcseji Múzeum állandó kiállításán megtekinthető spathan ma is 
jól megfigyelhetőek a damaszkolás nyomai.  
1226 KOCH 1977, 98.  
1227 PIASKOWSKI 1974, 123. Ez esetben a kis méretű minta miatt nem volt lehetséges a damaszkolás 
mintázatának megállapítása. 
1228 SIMON – SZÉKELY 1991, 204. 
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cementálással szilárdítottak.1229 A környei 78. sír egyélű kardja esetében a magas 

széntartalom ellenére az utólagos cementálás nem egyértelmű.1230

A szablyák esetében általában nagyon egyszerű eljárást használtak, Matthias 

Mehofer megállapításai szerint a zillingtali szablyákat egy vasrúdból alakították ki, és 

azokat utólag nem edzették, illetve cementálták, csak egy esetben talált a szablya hegyének 

hűtéssel való edzésére bizonyítékot.1231 A legbonyolultabb technikával készült szablya az 

alsógelléri temetőből származik, a fegyvert Radomír Pleiner vizsgálatai szerint két 

vasrúdból alakították ki, a penge kovácsolásánál kovácshegesztést alkalmaztak, és a penge 

élét magasabb széntartalmú (tehát keményebb) acélból alakították ki.1232 Az eljárás 

alkalmazására több példát nem ismerünk. Matthias Mehofer megállapításai szerint az ezzel 

az eljárással készült szablyák rendkívül törékenyek voltak, és jóval alacsonyabb 

minőségűek, mint a korabeli damaszkolt spathak.1233

Metallográfiai adattal is rendelkezünk a zsélyi breitsaxszal kapcsolatban is. 

L’ubomír Mihók vizsgálatai alapján alapvető kovácstechnikai eltérések mutatkoztak a sax 

és az ugyanerről a lelőhelyről származó szablyák esetében, ami arra utal, hogy azt más 

műhelyben állíthatták elő.1234 Természetesen messzemenő következtetéseket csak nagyobb 

mennyiségű fegyver metallográfiai vizsgálata alapján vonhatnánk le. 

Az avar korban tehát többnyire egyszerű kovácstechnikákat alkalmaztak, és a 

legtöbb fegyver minősége sok kívánnivalót hagyott maga után, ugyanakkor voltak 

kiemelkedő minőségű darabok is, melyek jelentős része valószínűleg importlelet lehetett. 

                                                 
1229 PIASKOWSKI 1974, 123. 
1230 ibidem, 123.  
1231 Matthias MEHOFER (2006, 170–171.) vizsgálatai szerint a zillingtali D 338. sír szablyája hegyéből vett 
mintában talált martenzit utal erre az eljárásra.  
1232 PLEINER 1967, idem 2006, 207., Fig. 68.  
1233 MEHOFER 2006, 173 
1234 MIHÓK et al. 1995, 72–73. 
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V. Kronológia – kontinuitás és diszkontinuitás 
 

 

Dolgozatomban a szúró- és a vágófegyvereket az avar kor elejétől (568) a végéig (9. 

század első fele) együtt tárgyaltam, mivel így diakron vizsgálatok is végezhetőek. Az 

egyes típusok kronológiájával a szúró- és vágófegyverek klasszifikációjánál és a típusok 

leírásánál foglalkoztam, így e fejezetben az általánosabb kronológiai tanulságokat kívánom 

levonni. Az egyes típusok és variánsok kronológiai viszonyait három kronológiai táblán 

ábrázoltam. 

Az avar kori szúró- és vágófegyverek vizsgálatának egyik legfontosabb kronológiai 

tanulsága az, hogy nem mutatkatók ki éles korszakhatárok, több típus vagy variáns 

valamely két korszak határára datálható, egyes típusok pedig az avar kor folyamán végig 

ismertek maradtak. Fontos azt is megjegyezni, hogy az egyes fegyvereket és azok részeit 

nem egyforma időtartamig használták, így szűkebb datálásokra csak ritkán van 

lehetőségünk.  

 Az egyes fegyverek kronológiai értékelését nehezíti, hogy rendkívül kevés az 

éremleletes sír, és azok is az avar kor első feléből származnak,1235 míg a késő avar korból 

egyáltalán nem ismertek érmével datált temetkezések. Emiatt az említett leletek 

kronológiai értékeléséhez leginkább az övgarnitúrákat és egyes esetekben a 

lószerszámvereteket használhatjuk fel kronológiai támpontként. 

 

Kora avar I. (568−620) 

Az avar kor sok tekintetben új korszakot jelentett a Kárpát-medencében, több, korábban 

ismeretlen tárgytípus jelent meg, ugyanakkor ebben a korszakban bizonyos, már az avar 

honfoglalás előtt használt tárgyak is tovább éltek. A szúrófegyverek esetében ezek közé 

tartozik a hosszú, nádlevél alakú pengéjű lándzsacsúcs (L.I.B/1), amely már a az 568 előtti 

langobard és gepida temetőkben is feltűnt,1236 de a széles levél alakú, hosszú pengéjű zárt 

köpűs vas lándzsacsúcsok (L.III.A/1.e) is ismertek voltak már az avar foglalás előtti 

                                                 
1235 A legkorábbi éremleletes fegyveres sírnak a Iustinianus érmet tartalmazó sírnak a kunágotai lelet (Kat. 
938.; az éremhez: SOMOGYI 1997, 59–60.) tekinthető, a legkésőbbi érmet tartalmazó leletegyüttes pedig 
Ozora–Tótipusztáról (Kat. 1017.)   származik, ahol IV. Konstantinos 668 és 673 között vert solidusa került 
elő (az éremről: ibidem, 71–72.). 
1236 Gyűjtésüket BÓNA István (1978, 157–158.) végezte el. 
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langobard temetőkben.1237 A vágófegyverek esetében pedig a spathak (V.I.A/1.a) és a 

kurzsaxok (V.IV.A.1.a) tekinthetők kontinuus tárgytípusoknak. Valamennyi említett 

fegyver a Kárpát-medencei germán lakossághoz kötődik, amely régészeti és írott adatok 

egyaránt továbbélt az avar kor folyamán is.1238

A kora avar kor első felében a kötőtaggal ellátott nádlevél alakú pengéjű (L.I.A) és 

az egyszerű nádlevél alakú lándzsacsúcsok (L.I.B) túlsúlya volt megfigyelhető, de nagy 

számban voltak ismertek a széles levél alakú lándzsacsúcsok (L.III.A/1) is. A kötőtaggal és 

rácsmintás gyűrűvel ellátott lándzsacsúcsokat a korábbi kutatás az avar honfoglalás korára 

datálta,1239 ugyanakkor az újabb adatok alapján valószínűbb e típus bizánci eredete,1240 ami 

önmagában megkérdőjelezi a korábbi datálás helyességét. 

Az egyszerű nádlevél alakú pengéjű lándzsacsúcsok (L.I.B) a kora avar kortól 

egészen a késő avar korig használatban maradtak, esetükben a köpű kiképzése nyújthat 

kronológiai fogódzópontot: a nyitott köpű (L.I.B/3.a), a kapoccsal összefogott (L.I.B/3.b) 

és az egymásra hajtött köpűszárnyak (L.I.B/3.c) korai jellegzetességnek tekinthetők, míg a 

ráhúzott gyűrű (L.I.B/3.f) alkalmazása már kimondottan késő avar kori jellegzetesség. 

Kronológiailag nem releváns az egymás mellé hajtott köpűszárny (L.I.B/3.d) és a zárt köpű 

(L.I.B/3.e). 

A kora avar kor első fele a vágófegyvereket tekintve a kétélű kardokkal 

jellemezhető. A már korábban említett spatha (L.I.A/1.a) nagy számban megtalálható volt 

a korban a Dunántúlon és Erdélyben, de mellettük használatban voltak a lencse átmetszetű 

pengék (L.I.B) is. Korai típusnak tekinthetők a keresztvassal ellátott kétélű kardok 

(L.I.B/2.a), amelyek rendszeresen öntött Martinovka-típusú veretekkel együtt fordultak 

elő.1241 A kardszerelékek közül erre az időszakra datálható a környei 97. sír1242 állatfejes 

akasztóverete (F.1), de ebben a korszakban már megjelentek a piramis alakú 

spathagombok (F.2) is. 

 

6–7. század fordulója 

                                                 
1237 Langobard sírokból: Vörs 3. sír, Kajdacs 31. sír, Maria Ponsee, Szentendre 44. sír, Sedriano-Rovena, 
Testona (BIERBRAUER 1991, 34., Fig. 11.) Ezt megerősíti németországi kronológiájuk is: (Schretzheim I-
III. fázis: 545/550−590/600 (KOCH 1977, 37; 109–110.); délnémet 5. fázis: 530−600 (idem 2001, 62, 75.). 
1238 Az erre vonatkozó kutatástörténethez lásd az I.1.c fejezetet. 
1239 Ennek alapja a típus belső-ázsiai eredetének feltételezése volt (KOVRIG 1955a, 40.; idem 1955b, 190–
192.). 
1240 von FREEDEN 1991, 621–623.; SCHULZE-DÖRLAMM 2006, 488., 494−497. Ezt támasztják alá a 
Bulgáriából előkerült rácsmintás díszítésű példányok is. 
1241 SOMOGYI 1987, 121–122. 
1242 Kat. 919. 
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A 6. és 7. század fordulója nem tekinthető általános korszakhatárnak, ugyanakkor 

jelentős változások mentek végbe ekkor, számos új típus jelent meg ebben az időben. 

Feltűnt a kötőtaggal ellátott nádlevél alakú lándzsacsúcsok késői variánsa (L.I.A/3.d), 

nagyjából erre az időszakra datálhatóak az első kónikus lándzsacsúcsok (L.II.A/3). A 

széles levél alakú (L.III.A) lándzsacsúcsok használata ugyan tovább folytatódott, de 

megjelent annak későbbi változata a keskeny levél alakú, kisebb méretű, hosszú pengéjű 

lándzsacsúcs (L.III.B/1.d), amelynek használata egészen a kora avar kor végéig 

folytatódott. A 6–7. század fordulóján tűntek fel a középbordás levél alakú lándzsacsúcsok 

(Dorfmerking-típus, L.III.D) és az áttört pengéjű középbordás lándzsacsúcsok (L.III.E/1.e), 

amelyek kifejezetten a kelet-dunántúli, erős meroving kapcsolatokkal rendelkező 

temetőkre jellemzőek. 

A vágófegyverek esetében is jelentős változásokat figyelhetünk meg a 6. század 

végén és a 7. század elején. Valószínűleg ekkor jelentek meg és terjedtek el az egyenes, 

egyélű kardok (L.II), amelyek ebben az időben még keresztvas nélküliek voltak. A kétélű 

kardok használata ugyanakkor még tovább folytatódott, és azokat csak a kora avar kor 

végére szorították ki teljesen az egyélű pengék. Nagyjából ekkor jelent meg a Kárpát-

medencében az öntött bronz ellenzővel (KV.4.a) ellátott lencse átmetszetű pengéjű kétélű 

kard (V.I.B/2.b) is, amely bizánci importnak tekinthető.  

A kétpontos kardfelfüggesztés (ezzel együtt pedig a P-alakú függesztőfülek [F.4]) 

kialakulása már a 6. században elkezdődhetett, de csak ebben az időben vált általánosan 

elterjedtté. A P-alakú fülek közül legkorábban a rövid íves szárú fültípus (F.4.a) terjedt el, 

amely valószínűleg már a 6. század utolsó negyedében megvolt, de a hosszú szárú variáns 

(F.4.c) ezt nem sokkal később, a 7. század elején követte.1243

 

Kora avar II. (610−650) 

A kora avar kor folyamán a 7. század 20-30-as éveiben az ún. Bócsa – Kunbábony kör 

kialakulásával újabb változások voltak megfigyelhetőek. Ezek a szúrófegyvereket kevésbé 

érintették, de ezeknél is megfigyelhetőek voltak bizonyos változások, mint például a 

hosszú köpűs, rövid nádlevél alakú pengéjű lándzsacsúcsok (L.I.B/2) megjelenése és 

elterjedése, valamint a rendkívül keskeny pengéjű, kónikus lándzsacsúcsok (L.II.B/1) 

feltűnése. Mindkét fent említett típus használata a közép avar korban folytatódott.  

                                                 
1243 Erre utal a Kiszombor O 2. sír kardjával (Kat. 865.) együtt talált Phokas érem (GARAM 1992, 142.; 
SOMOGYI 1997, 53.). 
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Az igazán jelentős átalakulás a vágófegyverek esetében játszódott le. Nehéz 

pontosan meghatározni a karikás markolatvégű kardok (V.I.C és V.II.B) kialakulásának 

kezdetét, de annyi bizonyos, hogy virágkoruk a kora avar kor végére esett. Ezzel 

párhuzamosan a kora avar kor utolsó évtizedeiben fontos változások zajlottak le az egyélű 

kardokon is, amelyek már a szablya kialakulása felé mutatnak. Ezek közé tartozik a fokél 

(V.II.C) és az enyhén ívelt (V.III.A) penge megjelenése. A markolatdíszek között már a 

kora avar kor folyamán megjelent a rombusz alakú díszítés is, amely előrevetíti a hasonló 

fejű dísz-szegekkel ékesített markolatú közép avar kori szablyákat. A szablyák elődei 

mellett ekkor tűnt fel először a Breitsax (V.IV.C) könnyű variánsa, amelynek használata 

már a közép avar korra jellemző. Ebben az időszakban kezdődött meg a keresztvasak 

(elsősorban a KV.4 típus) nagyobb arányú alkalmazása is. A használt P-alakú 

függesztőfülek mellett (F.4.a-c) megjelent a még hasonlóan díszített, szabályos félkör 

alakú (F.5.a) és a hármasívű függesztőfül (F.6) is. Összegezve tehát a kora avar kor végén 

egy sor olyan jellegzetesség tűnt fel, amely már előrevetítette a közép avar kor 

sajátosságait, és amelyek arra utalnak, hogy nincs éles határ a két korszak között.1244

 

Közép avar (650−700) 

A 7. század közepétől a közép avar korban (Ozora – Igar – Gyenesdiás-kör) jól 

megfigyelhető átalakulás történt az avarság anyagi kultúrájában.1245 Ez a folyamat a 

fegyverzeten belül is megmutatkozott.  

A közép avar kor folyamán a lándzsacsúcsok száma drasztikusan lecsökkent, 

alapvetően a kora avar kor második felében megjelent típusokat használták tovább, 

ugyanakkor tendenciaszerűen kimutatható a kónikus lándzsacsúcsok (L.II) arányának 

növekedése a nádlevél (L.I) és levél (L.III) alakú pengék rovására. 

A vágófegyverek körében az ívelt pengéjű szablyák (V.III) abszolút dominanciája 

figyelhető meg. Jellemző az erősen ívelt pengék (V.III.C) alkalmazása. Az ívelt pengék 

mellett továbbra is használták az egyenes egyélű (V.II.A) és egyenes, egyélű, fokéles 

(V.II.C) pengéket is. A vágófegyverek többségét erre az időre már keresztvassal látták el. 

                                                 
1244 A temetkezési szokások vizsgálata alapján erre a következtetésre jutott TOMKA Péter (1989, 171–173.) 
is, de erre a kontinuitásra utalnak VIDA Tivadar (1999a, 190–191.) a kora és közép avar kerámiával 
foglalkozó kutatásai is. 
1245 Ez a váltás megfigyelhető volt az övviselet, a női ékszerek (BÓNA 1970., GARAM 1976, idem 1978., 
PÁSTOR 1986.), a bizánci importleleletek (GARAM 1991d, idem 2001, 180.), a kerámia (VIDA 1999a) és a 
temetkezési szokások (TOMKA 1975., idem 1989., idem 2008.) területén is. Ez az időszak az egyes 
temetőkön belül is önálló egységként mutatkozik (a tiszafüredi temető 2. és 3. fázisa: GARAM 1995, 
397−404.; Leobersdorf: DAIM 1987, 132−135.) 
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A szablyák és egyélű kardok mellett nagyobb arányban kezdték alkalmazni a saxokat is. Ez 

elsősorban a hosszú és széles pengéjű Breitsaxok (V.IV.C) elterjedésének volt köszönhető, 

de emellett viszonylag nagy számban ismertek 30-40 cm hosszú, keskeny pengéjű 

Schmalsaxok is (V.IV.B).  

A markolat díszítésénél ebben a korszakban alkalmazták a rombusz alakú (DSz.2), 

henger alakú (DSz.3) és rozettás (D.Sz.4) dísz-szegeket. Több keresztvastípusok 

kifejezetten erre az időszakra datálható (a nemesfémlemezzel borított [KV.5.a] és 

szabályos  csillag alakú keresztvasak [KV.5.b]), hasonló változatosság figyelhető meg a 

függesztőfülek esetében is (párhuzamosan alkalmaztak hosszú szárú P-alakú [F.4.c], 

nyújtott D-alakú [F.5.b] és szamárhátíves [F.5.c] függesztőfüleket, sőt esetenként ezek 

belső felületét is díszítették [F.7]). E típusok egy részét a 8. század elején tovább 

használták.  

 

Késő avar I. (700−750) 

A 8. század első felében a közép avar kori hagyományok továbbélése mellett új jelenségek 

is feltűntek. Ezek közül talán a legmélyrehatóbb az öntött bronzművesség általánossá 

válása volt, amely a Kárpát-medencével párhuzamosan több területen is lezajlott.1246

A lándzsacsúcsoknál feltűntek a széles vállú nádlevél alakú pengéjű (L.I.D), az 

ötszög alakú (L.I.E) és a rendkívül keskeny, négyzet átmetszetű (L.I.F) példányok.  

Változások történtek a levél alakú lándzsák esetében is. A keskeny levél alakú pengék 

(L.III.B) használata folytatódott, de a penge és a köpű aránya megváltozott, a penge erősen 

megnyúlt. Jellemző lett a levél alakú penge erőteljes elkeskenyedése és vastag, rombusz 

átmetszete (L.III.C), amely elsősorban bizonyos nyugati eredetű lándzsatípusokon, illetve 

azok helyi utánzatain tűnt fel (Pfullingen-típus: L.III.C/2 és Egling-típus, L.III.C/3.). A 

háromszög alakú lándzsák közül kiemelhetőek a keskeny háromszög alakú pengéjű 

kampós lándzsacsúcsok (Hakenlanze: L.IV.A/1.e), amelyek nyugati hatásra jelentek meg. 

Zárt helyi csoportként jellemezhető az erdélyi áttört pengéjű lándzsák (L.III.E/1.f). A helyi 

típusok közül a kónikus lándzsacsúcsok (L.II) gyakorivá válása figyelhető meg. 

Jellemző az ívelt pengéjű szablyák háttérbe szorulása, ebben az időben ismét az 

enyhén ívelt pengék (V.III.A) kerültek előtérbe. Egyértelműen az egyenes egyélű kardok 

dominanciája figyelhető meg, amelyek többségét keresztvassal látták el (V.II.A/2.a). A 
                                                 
1246 Ez a korszak az egybeöntött tokos végű bronz nagyszíjvégekkel, az állatábrázolás gyakoriságával 
jellemezhető, a leobersdorfi temető Falko DAIM (1987, Abb. 28−29.) által megállapított SPA 2 és 3. 
fázisaival és a tiszafüredi temető 4. fázisával (GARAM 1995, 404−412.) párhuzamos időszakot tekintem a 
késő avar kor első felének. 
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széles pengéjű és középső hegyállású Breitsaxokat felváltották a keskenyebb és hosszabb 

pengéjű Langsaxok. A nyugati hatást képviseli a szórványosan megjelenő nyugati típusú 

kétélű kard is (V.I.A/2.a). A markolat díszítése erre az időszakra kiment a divatból, a 

keresztvasak között viszont továbbra is használták az egyszerűbb kialakítású csillag alakú 

(KV.5.c-f) és a rövid keskeny keresztvasak egyszerűbb változatát (KV.4.d). A késő avar 

kor elején még tovább használták a vasból készült félkörös függesztőfüleket, de ezek 

alkalmazása még a 8. század első felében megszűnt. 

 

Késő avar II. (750−820?) 

A 8. század második felének férfisírjaiban az öntött bronz indadíszes kétlapos szíjvégek, a 

hasonló díszű széles- és keskeny pajzs alakú veretek jelentek meg, majd a periódus végén a 

veretes övek eltűnése vagy éppen a hiányos övgarnitúrák váltak jellemzővé.1247  

Ebben az időszakban az övgarnitúrás sírok ritkulásával párhuzamosan 

fegyvermelléklet-adás intenzitásának erőteljes csökkenése figyelhető meg, de az bizonyos 

területeken nem szűnt meg teljesen. Jórészt a korábban kialakult lándzsatípusok használata 

folytatódott ebben az időszakban is. Továbbra is a nádlevél alakú lándzsacsúcsok 

dominanciája figyelhető meg, de ekkor már a késői pengetípusoké (L.I.C-F). A kónikus 

szúrófegyverek (L.II) aránya tovább növekedett. A legtöbb típus azonban többé már nem 

került sírba. 

A vágófegyverek esetében az egyenes egyélű pengéjű, keresztvassal rendelkező 

kardok (V.II.A/2) abszolút túlsúlya figyelhető meg, ugyanakkor nagy számban ismertek 

alsó hegyállású Langsaxok (V.IV.D) is. Enyhén ívelt pengéjű szablyákkal (V.III.A) ekkor 

már csak ritkán találkozunk. A kétélű kardokat csupán egyetlen példány képviseli,1248 

amely feltehetőleg délkeleti irányból (Bulgária vagy Bizánc) került importként a Kárpát-

medencébe.1249

 

Általános, hosszú életű típusok 
A fentiekben az avar kori szúró- és vágófegyverek általános kronológiai vázát kíséreltem 

meg felrajzolni. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy több típus annyira általános formai 

jegyekkel rendelkezik, hogy csak rendkívül széles időhatárok között datálható. Ezek közé 

tartozik az egyszerű nádlevél alakú zárt köpűs lándzsacsúcs (L.I.B/3.e) és az egyenes 

                                                 
1247 Ezt a periódust a leobersi temető SPA 3. szakaszával (DAIM 1987, Abb. 28.) és a tiszafüredi temető 5. és 
6. fázisával (GARAM 1995, 412−423.) párhuzamosíthatjuk.  
1248 Kat. 689.  
1249 KISS 1987a, 204−205.; SZŐKE 1992a, 95−96. 
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egyélű keresztvas és veretek nélküli kard (V.II.A/1.a). A keresztvassal rendelkező egyenes 

egyélű kardok (V.II.A/2) is hosszú ideig használatban maradtak, azok a közép és késő avar 

kor folyamán végig jellemzőek voltak. A fegyvertípusok változása ugyan nem volt 

egyenletes, de annak főbb tendenciáiból a harcmodor változására is következtethetünk. 
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VI. Földrajzi elterjedés 

 
Az avar kori szúró- és vágófegyverek látszólag egyenletesen szóródnak a Kárpát-

medencében, bizonyos területi eltérések mégis kimutathatók. A földrajzi elterjedés 

vizsgálatát ugyanakkor több torzító tényező is nehezítheti, ezek közül a kutatási helyzetet 

és az eltérő deponálási szokások emelhetők ki.  

A kora avar korban a lándzsák elterjedése nagyjából egyenletesnek tűnik az 

elterjedési térképen (I. térkép) és a lelőhelyszám szerint, a leletszámot alapul véve mégis 

jelentős különbségek figyelhetők meg.  

A kora avar kori lándzsák földrajzi elterjedése
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A lándzsák darabszám szerinti elterjedésében még élesebb különbségek mutathatók 

ki. A lándzsák jelentős többsége, mintegy háromnegyede (237 db, azaz 76,45 %) a 

Dunántúlról került elő, 10 db (3,22 %) a Duna árterületéről, 47 db (15,16 %) az Alföldről 

és mindössze 16 db (5,16 %) az Erdélyi-medence területéről.  

A kora-avar kori lándzsák darabszám szerinti eloszlása a 
Kárpát-medencében
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Az eredmény önmagáért beszél, a kora avar kori lándzsák több mint háromnegyede 

a Dunántúl területéről ismert. Nem valószínű, hogy kizárólag a fegyverzetbeli különbségek 

okozzák ezeket az eltéréseket, bár kétségkívül kimutathatók bizonyos különbségek a 

Kárpát-medence nyugati és keleti felének fegyverzetében, például a lapos, levél alakú 

lándzsák (L.III.A/1) vagy a hajítófegyverként azonosítható keskeny levél alakú típus 

(L.III.B/1) hiánya az Alföldön. Sokkal egyenletesebb a nádlevél alakú lándzsacsúcsok 

(L.I.B) eloszlása az Alföld és a Dunántúl között, bár e típus is jóval gyakoribb a Kelet-

Dunántúlon. E fegyvertípus esetében inkább hangsúlyeltolódásokról beszélhetünk.  

A Dunántúlnak a kora avar kori lándzsacsúcsok elterjedésében tapasztalható 

túlsúlya más tárgytípusok esetében is megfigyelhető, így nem egyedi jelenség. Hasonló 

sűrűsödés érzékelhető a Dunántúl területén a VI. század végén és a VII. század első 

harmadában a bizánci leletek esetében.1250 Bálint Csanád megállapítása, miszerint a 

nagyfokú dunántúli leletkoncentráció a tárgyak tipológiai változatosságával és jobb 

minőségével jár együtt,1251 a lándzsákra is vonatkoztatható, hiszen egyedül ez az a terület, 

ahol mind a négy formacsoport, és valamennyi típus megtalálható. A jelenség lehetséges 

magyarázatai közé tartozhatnak a nagyobb népsűrűség, a területet érő intenzívebb nyugati 

és mediterrán hatások, a továbbélő késő antik és germán népesség anyagi kultúrájának 

inspiráló hatása vagy közvetlenül továbbélő kézműves-műhelyek tevékenysége.1252

A közép avar kortól kezdve bizonyos mellékletadási szokások is változtak, ugyanakkor 

ezek a változások gyakran csak kisebb régiókra tekinthetők érvényesnek. A közép avar 

korból mindössze 39 lándzsaleletet ismerünk, amelyek közül 16 a Dunántúlon, 1 

Erdélyben, 5 a Felvidéken, 17 pedig az Alföldön (ebből 3 a Duna mellett) található. A 

Dunántúl kora avar korban jellemző dominanciája tehát láthatólag megszűnt, és az Alföld 

súlya jelentősen növekedett ebben az időszakban, bár a Dunántúl a Duna menti 

területekkel együtt így is elérte a 61 %-ot darabszámot tekintve. Még feltűnőbb a 

darabszám drasztikus csökkenése, ami csak részben magyarázható a közép avar kor 

rövidebb időtartamával.  

                                                 
1250 GARAM 2001, 94–195. 
1251 BÁLINT 1993, 245; idem 1995a, 317. 
1252 A magyarázati lehetőségek legtöbbjét már ibidem, 316–317. leírta. 
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A lándzsák földrajzi megoszlása a közép avar 
korban
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Feltűnő, hogy a lósírban elhelyezett lándzsamelléklet szinte teljesen eltűnik, 

mindössze három ilyen sírt ismerünk, egyet Erdélyből (Felenyed) kettőt pedig a tiszafüredi 

temetőből. A lovas sírok aránya ebben az időszakban viszonylag magas (38 %), 

ugyanakkor a legfeltűnőbb a ló nélkül lándzsával eltemetettek a kora avar korihoz képest 

növekvő aránya 21 eset, 54 %. Míg a kora avar korban az Alföldön lándzsákat szinte 

kizárólag lovas sírba helyeztek, addig a közép avar korban már túlnyomórészt (82,35 %-

ban) ló nélkül eltemetettek mellé helyeztek lándzsákat. Különösen feltűnő ez a változás a 

tiszafüredi temetőben, ahol ez a mellékletadási változás egyben korszakhatárt is jelent. A 

lovas sírban eltemetett lándzsák a közép avar korban kizárólag a Dunántúlon vagy 

szorosan a Dunához kapcsolódó területeken (mint Vác–Kavicsbánya, Dévényújfalu vagy 

Zsitvatő) jellemzőek, az Alföld belső területein egyáltalán nem. 

A késő avar korból 174 lándzsaleletet ismerünk, ezek jelentős része sírokból 

származik. A késő avar korban a lándzsák elterjedését tekintve komoly változások 

történtek, a Dunántúl szerepe tovább csökkent, az Alföld súlya tovább nőtt, és eltolódás 

következett be a peremterületek felé. Ez utóbbi jelenséget elsősorban a szlovák kutatás 

hangsúlyozta, mely a mai Szlovákia területén vegyes etnikummal és az avar kor központi 

területeitől eltérő, peremvidéki avar kultúrával számol.1253 Ha a késő avar kori lándzsák 

mai országhatárok szerinti megoszlását nézzük, akkor valóban hasonló eredményre jutunk, 

hiszen a késő avar kori lándzsák mintegy fele a mai Szlovákia területéről származik.  

                                                 
1253 Legutóbb ehhez ZÁBOJNÍK 1995, ZÁBOJNÍK 2004. 
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A késő avar kori lándzsák földrajzi eloszlása
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Valójában azonban a mai Szlovákia területéről származó leletek jelentős része 

közvetlenül a Duna északi partján sorakozik (mint Dévényújfalu vagy Komárom temetői), 

a Kassa környéki temetők pedig az Alföld legészakibb nyúlványánál helyezkednek el. 

Fontos azt is megjegyezni, hogy a délnyugat szlovákiai temetők kizárólag a Kisalföld 

északi részére jellemzőek, és a hegyvidéken már nem találunk ilyeneket.  

A késő avar kori lándzsák földrajzi eloszlása
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A fenti ábra alapján a mai Szlovákia területén található lándzsaleletek többsége 

közvetlenül a Duna mentén került elő, és csak kis részük származik az északi Kisalföld 

területéről. Ez utóbbi lelőhelyek már a csallóközi Dunaágtól északra helyezkednek el.  

A kora avar korban tehát a lándzsák eloszlása meglehetősen egyenetlen a Kárpát-

medencén belül. Ez részben valószínűleg a mellékletadási szokások különbségeivel 

magyarázható, ugyanakkor az is feltűnő, hogy a Dunántúlon jóval nagyobb típusbeli 

változatosság figyelhető meg az Alfölddel szemben.  

A kora avar kori vágófegyverek esetében ilyen jellegű területi eltérésekről nem 

beszélhetünk, azok a kora avar kori településterületen egyenletesen szóródnak (II. térkép). 
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Feltűnő ugyanakkor a délvidéki jelentős leletkoncentráció és a Duna és Tisza folyók 

mentén sűrűsödő lelőhelyek. Jelentősebb különbségekkel egy-egy típus esetében 

találkozhatunk. 

A kora avar korban elsősorban a Dunántúl különállása emelhető ki. Erre a területre 

elsősorban a meroving kapcsolatú széles, levél alakú pengéjű (L.III.A/1.e), a keskeny levél 

alakúak (L.III.B/1) és középbordás levél alakú (Dorfmerking-típus, L.III.D) 

lándzsacsúcsok jellemzőek. Gyakorlatilag az előzőekkel megegyező területen terjedtek el a 

spathak (V.I.A/1.a) is, amelyek valószínűleg hatással lehettek a helyi eredetű 

vágófegyverek fejlődésére is tekintettel a díszítetlen kétélű kardok dunántúli 

gyakoriságára. A terület meroving kapcsolatait bizonyos viseleti és rítuselemek, valamint 

mellékletadási szokások alapján nem tulajdoníthatjuk kizárólag a kereskedelemnek vagy 

ajándékcserének, hanem valószínűleg a helyi továbbélő germán lakosság felszereléséhez 

tartoztak ezek a tárgyak. 

A Dunántúl nemcsak e meroving kapcsolatú tárgyak elterjedésének súlypontja, 

hanem a legtöbb nádlevél alakú lándzsacsúcs is erről a területről származik. A kötőtaggal 

ellátott nádlevél alakú lándzsacsúcsok (L.I.A) fő elterjedési területe éppen a Duna folyó 

vonalát követi és a Kelet-Dunántúlra esik (IV. térkép).  

A kora avar kor folyamán az Erdélyi-medence a Dunántúlhoz hasonlóan elkülönül 

az Avar Kaganátus más területeitől. A nyugati területek meroving kapcsolatú tárgyai, 

elsősorban a spathak (V.I.A/1.a), a piramis alakú spathagombok (F.2) ezen a vidéken is 

megtalálhatók, ami a helyben továbbélő gepida lakossággal magyarázható. 

Adataink alapján a Duna–Tisza köze csak lassan, fokozatosan települt be, az igazán 

korai tárgytípusok ezen a területen hiányoznak. Jellemző módon a kétélű kardok több 

típusa (V.I.A/1.a, V.I.B/1.a) ezen a területen egyáltalán nem fordult elő, és a 

nemesfémlemezzel díszített példányok (V.I.B/1.b) is csak nagyon ritkák voltak ezen a 

vidéken, ugyanakkor a kétélű kardok (V.I.B/1.a) viszonylag gyakoriak a Tiszántúlon. Az 

egyélű kardok ugyanakkor már teljesen egyenletesen szóródnak a Kárpát-medencében, a 

karikás markolatvégű típusok (V.I.C/2 és V.II.B/2) pedig éppenséggel a Duna–Tisza 

közére a legjellemzőbbek. Ez a leletkoncentráció egybeesik az aranylemez-borítású tokkal 

rendelkező kardok elterjedésének is. Valószínű, hogy ez az elterjedés a kora avar kor 

második felének hatalmi központjára utal.1254

                                                 
1254 BÓNA István (1984a, 323–324.) e területre lokalizálta az avar kagáni központot a 7. század első felétől a 
késő avar kor végéig és a kaganátus bukásáig. 

 206



A közép avar kor folyamán az avar településterület nagysága megnövekedett1255 és 

ez részben a közelharci fegyverek elterjedésében is megfigyelhető. Jellemző, hogy ebben a 

korszakban a lándzsák sírba helyezésének szokása jelentősen visszaesett, csak a 

Dunántúlon és a Tisza középső folyásánál találunk a közép avar korra datálható 

szúrófegyvereket, újdonságot csupán a Duna északi partján megjelenő lelőhelyek jelentek 

(II. térkép). 

A vágófegyverek esetében egyenletes szóródás figyelhető meg, bár a délvidéki 

leletkoncentráció csökkent, és eltolódás volt megfigyelhető északnyugati irányban. Ebben 

az időszakban elsősorban a Bécsi-medencében és a Dévényi-kapunál tapasztalható a 

kardos és szablyás lelőhelyek számának növekedése (XXV. térkép). Ebben az időszakban 

csak a nemesfémlemezzel borított csillag alakú keresztvasak (KV.5.a) elterjedése mutat 

elkülönülést, amelyek kifejezetten a Dunántúlra jellemzőek (XLVI. térkép). 

A késő avar kor folyamán a településterület még inkább kiterjedt elsősorban 

északnyugati irányban, de a Kassai-medence is ebben a korszakban települt be.1256 Ennek 

megfelelően a közelharci fegyverek elterjedésében is jelentős eltolódások zajlottak le. A 

szúrófegyverek esetében ez elsősorban a dél-alföldi leletek hiányában mutatkozik, 

jelentősebb mennyiségű lándzsáról a 8. században csak a Tisza középső folyása mentén 

van adatunk. Jellemző a Csallóköz és az e területet északról övező síkság növekvő súlya a 

lándzsák elterjedésében, ezzel szemben a Bécsi-medencében már csak ritkán helyezték 

sírba e tárgyakat (III. térkép). 

Az északnyugati súlyponteltolódás a vágófegyverek esetében is megfigyelhető, a 

Bécsi-medence, a Dévényi-kapu és a mai Délnyugat-Szlovákia sík területén nagy 

mennyiségű pengefegyver került elő. A Dunántúlon és az Alföldön továbbra is fontos 

szerepet játszott a vágófegyverek sírba helyezése a temetési szertartás során, bár 

intenzitása fokozatosan csökkent (XXVI. térkép). 

Jellemző mintázatról elsősorban a nyugati eredetű fegyverek esetében 

beszélhetünk, ennek megfelelően a kampós lándzsacsúcsok (Hakenlanze, L.IV.A/1.e), az 

Eglingen- (L.III.C.3.e) és Pfullingen-típusú (L.III.C/2.e) lándzsacsúcsok, valamint a 

langsaxok (L.IV.D) elsősorban nyugati és főleg az északnyugati határvidéken 

csoportosulnak. A Dévényi-kapunál való koncentráció a Duna, mint közvetítő közeg 

szerepét emeli ki, míg a Zala megyei leletek arra utalnak, hogy e fegyverek átvételére egy 

déli útvonal is rendelkezésre állt. 

                                                 
1255 Legutóbb: SZENTPÉTERI 2008, 330–337. 
1256 Ibidem 338–339. 
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A fegyveres sírok elterjedése elsősorban a fegyvermelléklet-adás temetkezési 

rítusának elterjedését mutatja. Az avar kor kutatása folyamán több kísérlet is született 

hatalmi központok1257 vagy éppen határvédelmi rendszerek1258 kimutatására a fegyveres 

sírok elterjedése alapján. Véleményem szerint ez csak korlátozottan lehetséges, 

mindenesetre az aranyveretes kardok és bizonyos feltehetőleg díszfegyverként 

azonosítható típusok (karikás markolatvégű egy- és kétélű kardok: V.I.C/2.b és V.II.B/2.b) 

kiemelkedő Duna–Tisza közi túlsúlya és ezek kombinációja más presztízstárgyakkal 

(arany edények, ivókürtök, álcsatos övek) valóban egy hatalmi központ meglétét sugallja. 

 

                                                 
1257 Idem 1993., idem 1994. 
1258 ZÁBOJNÍK 1984, 297–302., idem 1995., idem 1999. 
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VII. Eredet és kulturális kapcsolatok  
 

1. Keleti, steppei kapcsolatok 

 

A keleti régészeti kapcsolatok részletezése, és kutatási helyzet általános elemzése előtt 

fontos meghatározni, hogy mit is értünk a „Kelet” kifejezés alatt. A Kárpát-medence 

népvándorlás kori régészeti kutatásában általában a steppevidéket értik alatta, ám ez sem 

földrajzilag, sem történetileg nem tekinthető egységesnek. Ugyanakkor a Kelet (Orient) 

gyűjtőnév alatt szokás említeni a Közel-Keletet, így a szászánida Iránt is, amely ugyan 

több szálon kötődik a steppevidékhez, mégis egy önálló magaskultúra volt. A Kelet 

meghatározásának alapja valójában 19. századi orientalizmusra vezethető vissza.1259 A 

fentiek értelmében a steppei,1260 a közép-ázsiai1261 és szászánida iráni valamint az esetleges 

muszlim kapcsolatokat is. Mindezek természetesen külön-külön kezelendők. 

A keleti irányú régészeti kapcsolatok kutatása már a kezdetektől fogva nagy 

hangsúlyt kapott a magyar régészetben. Ennek egyik elsődleges oka az volt, hogy maguk 

az avarok is keleti területekről, valószínűleg Belső-Ázsiából érkeztek a Kárpát-medencébe, 

így az avar tárgyak belső-ázsiai kapcsolatú tárgyainak kutatása az eredetkérdések 

tisztázásához is segítséget nyújthat.  

A keleti, steppei hatások vizsgálata Pósta Béla tevékenységével1262 kezdődött meg a 

magyar régészetben, akinek e munkáját László Gyula és Fettich Nándor1263  is tevékenyen 

részt vettek ebben a munkában. Az ilyen irányú kutatások a II. világháború után a politikai 

változásoknak köszönhetően felerősödtek: ennek egyik jele volt, hogy Erdélyi István 

kandidátusi disszertációját Mihail Illarionovič Artamonov professzor vezetésével az avar 

régészeti leletanyag keleti kapcsolatairól írhatta.1264 Teljesen más módszerekkel és 

szemlélettel nyúlt a témához Bálint Csanád, aki a koraközépkori kelet-európai régészeti 

leletek bemutatására német nyelvű monográfiát szentelt.1265  

                                                 
1259 E szellemi irányzat egyrészt az európai romantikából, másrészt a kolonializmusból táplálkozott, és 
nagyjából a keresztény Európa határait vette alapul (SAID 2000.). 
1260 Beleértve a kelet-európai és belső-ázsiai steppevidéket egyaránt. 
1261 Közép-Ázsia alatt a Szir-Darjától délre fekvő területeket értem, melyek nem tartoznak a steppevidékhez, 
és ahol ebben az időszakban letelepült városi civilizáció virágzott.  
1262 POSTA 1905. 
1263 FETTICH 1926a, 1–14.; idem 1937.; idem 1951. 
1264 ERDÉLYI 1982. 
1265 BÁLINT 1989. 
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Az egyes résztémákkal és fegyverfajtákkal kapcsolatban többen hivatkoztak a 

leletanyag keleti párhuzamaira, így a nádlevél alakú kopjákkal,1266 a szablyákkal,1267 a 

lamellás páncélokkal, karikás markolatvégű kardokkal és nádlevél alakú lándzsákkal 

kapcsolatban.1268 Újabban Bálint Csanád hívta fel a figyelmet annak az egyoldalú 

szemléletmódnak a veszélyeire, mely a keleti leleteket tartja a legkorábbiaknak, és azokat 

csak genetikusan, eredetkérdésekhez kívánja felhasználni. Ezt a megközelítést ő 

keletpreferenciának nevezte.1269 A fentiek figyelembe vétele miatt fontos, hogy a keleti 

(akárcsak a nyugati) párhuzamokat az eredeti kontextusukban, a helyi kronológia 

figyelembe vételével vizsgáljuk, és a migráción kívül más lehetőségekkel (kereskedelem, 

csere, ajándékozás, diffúzió) is számoljunk az egyes tárgytípusok terjedése kapcsán. 

A steppevidék régészeti emlékanyaga és a deponálási szokások kedveznek a 

fegyverzet elemeinek fennmaradásának, így e területről valóban sok fegyverleletet 

ismerünk, amelyek egy része jól felhasználható a Kárpát-medencei avar kor kutatása 

számára is. E területek kutatásánál ugyanakkor más problémák adódhatnak, mint az óriási 

távolságok, az egyenetlen kutatási helyzet, a sok esetben nem kellően kidolgozott 

kronológia és újabban a szakirodalom elérhetőségének nehézségei. A továbbiakban egyes 

fegyvertípusok keleti kapcsolatait foglalom össze.  

Lándzsacsúcsok 
A nádlevél alakú lándzsacsúcsok kapcsolatrendszerének vizsgálatában fontos 

szerepet játszik a belső-ázsiai párhuzamok kutatása is, hiszen az a korábbi kutatásban igen 

nagy hangsúlyt kapott.1270 Valójában az összehasonlító vizsgálatok meglehetősen 

korlátozottak voltak, ennek oka a korabeli belső-ázsiai lelet nagy ritkasága. Gyakorlatilag 

Bóna István a Szegvár–sápoldali leletről írt cikkéig az egyedüli nagyjából kortársként 

számon tartott belső-ázsiai kopjalelet a katandai I. temető 7. és 8. kurgánjából származó, 

Gavrilova által ismertetett és az V–VI. századra datált két darab lándzsacsúcs volt,1271 

melyek tipológiailag hosszú köpűjükkel, rövid nádlevél alakú pengéjükkel és a kötőtag 

hiányával eltérnek a Szentendre-típusú lándzsacsúcsoktól (L.I.A). Vizsgálatunk 

                                                 
1266 Kovrig Ilona a kora avar kori lándzsacsúcsok egy típusának (L.I.1.a és b) jó minősége miatt gondolt azok 
belső-ázsiai eredetére (KOVRIG 1955a és 1955b). 
1267 GARAM 1979, 63–64. és 1991a. 
1268 BÓNA 1980, 42–52. és MESTERHÁZY 1987, 219–245. 
1269 BÁLINT 2004a, 246–252.; idem 2007, 545–562. 
1270 Kovrig Ilona még a lándzsák „jó minősége” miatt vélte keletinek ezeket a lándzsákat (KOVRIG 1955a, 
30–44.), ebben Kiss Attila követte őt (KISS 1962.); BÓNA 1971a, 240 (24.); idem 1980, 47–48.; először 
Mesterházy Károly idézett valóban belső-ázsiai párhuzamokat a kora avar kori lándzsákhoz 
(MESTERHÁZY 1987, 219–245.) 
1271 GAVRILOVA 1965, 55. 
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szempontjából elsősorban az érdemel figyelmet, hogy Belső-Ázsiában mikor terjedt el a 

kopját is használó nehézlovas hadviselés.  

Belső-Ázsiában a keskeny nádlevél alakú lándzsacsúcsok már a hun (xiongnu) 

korban megjelentek, de számuk és jelentőségük ekkor még elenyésző volt. E fegyvertípus 

nagyobb mennyiségben csak a tuvai Kokel-kultúrában (I–III. század) terjedt el. 

Jellemzőjük a hosszú megnyújtott nyitott köpű, és a rövid lencse vagy rombusz átmetszetű 

penge.1272 A Taštyk-kultúrában (III–V. század) már feltűnnek a kopjás páncélozott lovasok 

ábrázolásai, akik a kopját egy kézzel, a ló testével párhuzamosan fogják.1273  

A türk korszakból rendkívül kevés lándzsacsúcs ismert, ezeknél jellemző a hosszú, 

nyitott köpű, és az ennél jóval rövidebb deltoid vagy nádlevél alakú penge. A köpű alját 

esetenként egy-egy gyűrűvel erősítették meg. Hudjakov megjegyzi, hogy a katandai 

példányok semmiképpen sem régebbiek a VII. századnál.1274 A türk korból már zászlós 

lándzsák ábrázolásai is ismertek, az ábrázolásokon a harcosok egy kézzel alul fogták a 

kopját, a másik kezükkel pedig a kantárt tartották.1275

A belső-ázsiai kopják vizsgálata nyomán tehát megállapítható, hogy azok bár 

tipológiailag némely vonásukban közel állnak az avar kori példányokhoz, elsősorban a 

hosszú köpűs rövid nádlevél alakú példányokhoz, de teljes tipológiai egyezést egyik 

esetben sem sikerült kimutatni.  

A közép avar kor hosszú nádlevél alakú pengéjű lándzsáinak (L.I.B/1) a glodosy 

leletben találhatjuk meg a párhuzamát,1276 ez különösen az iváncsai lándzsához jó 

párhuzam.1277 E kapcsolat megléte nem meglepő, hiszen hasonló kapcsolatokra már a 

közép avar kor szablyaleleteinél is utaltak. 

A késő avar korihoz hasonló fejlődési folyamat a kelet-európai steppevidék 

lándzsáinál is megfigyelhető, miszerint a penge keskenyebbé és négyzet átmetszetűvé 

válik. Ez a jelenség a kelet-európai lándzsáknál is megvan.1278 A kihegyesedő kónikus 

lándzsacsúcsok jó párhuzamainak kínálkoznak a szaltovói kultúra lándzsaleletei.1279 A 

zsebesi 48. sír lándzsáján megfigyelhető átlyukasztott pengének a szaltovói kultúra 

                                                 
1272 HUDJAKOV 1986, 81–83. 
1273 ibidem, 106–107. 
1274 ibidem, 156–157. 
1275 ibidem, 163.  
1276 SMILENKO 1965, 36. 
1277 Kat. 202.   
1278 A Kaukázus északi előterében (KOČKAROV 2008, 60.), a Severskij-Donec északi folyásánál a szaltovoi 
kultúra erdős-steppei variánsában (AKSENOV – MIHEEV 2006, 111., Ris. 19., Ris. 63.). 
1279 Erre a tiszafüredi temető publikációja során GARAM Éva (1995, 350.) már utalt. 
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területén is megtaláljuk az analógiáit. E területen azonban más pengeformán, levél alakú 

középbordás lándzsákon tűnik fel ez a jelenség.1280

A vágófegyverek esetében elsősorban az egyenes egyélű nemesfémveretes kardok 

(V.II.A/1.b) és a szablyák (V.III) rendelkeznek erős kelet-európai kapcsolatokkal. A belső-

ázsiai leletanyaggal szorosabb kapcsolatok nem mutathatók ki, de a kardok 

felfüggesztéséhez, elsősorban a P-alakú függesztőfülekhez (F.4) a szászánida Irán és a 

közép-ázsiai falfestmények, a karikás markolatú kardokhoz (V.I.C/2 és V.II.B/2) pedig a 

kelet-ázsiai (főleg kínai, koreai és japán) vágófegyverek használhatók fel 

összehasonlításként.1281

A kora avar korra jellemző egyenes egyélű, keresztvas nélküli, nemesfémveretekkel 

és P-alakú függesztőfülekkel ellátott kardok (V.II.A/1.b) legjobb párhuzamait a kelet-

európai Sivašovka-kör leletei között találjuk meg.1282 Az orosz kutatás ezt a csoportot a 7. 

század közepére és harmadik harmadára keltezi,1283 de a Kárpát-medencei leletek alapján 

valószínűsíthető, hogy e leletcsoport jóval korábbi időszakra, a 7. század első 

kétharmadára visszakeltezhető. 

A karikás markolatvégű kardok eredetével a III.2.a fejezeten belül részletesebben 

foglalkoztam, így e helyen csak a fontosabb eredményeket kívánom összegezni. A karikás 

markolatvégű kardok a szarmata korban viszonylag gyakori leletnek számítottak Kelet-

Európában,1284 de ezzel egy időben megtalálhatók voltak Belső-Ázsiában is.1285 Úgy tűnik, 

hogy mindkét területen az 5. századra kimentek a forgalomból, és csak a 7. század 

folyamán tűntek fel ismét. Ezzel szemben a Távol-Keleten a karikás markolatvégű kardok 

használata a IV. és a VIII. század között folyamatos maradt. E kardok közös jellemzője az 

öntött bronzból készített markolatkarika, amelyet úgy szegeztek fel a vas 

                                                 
1280 Hasonló lándzsacsúcsok elsősorban a Suhaja Gomolšaja-i temető hamvasztásos sírjaiból ismertek: 
MIHEEV 1985, 118., ris. 9.119: ris. 10/12.; 120., ris. 11.; AKSENOV – MIHEEV 2006, 111.,  ris. 40/1.; ris. 
63/8., ris. 72/2.  
1281 A P-alakú függesztőfülek keletei kapcsolatait a IX.1. fejezetben írok részletesen. 
1282 A horizontot ORLOV (1985, 105.) határozta meg. Az ide tartozó leletek legújabb összefoglalása szerint 9 
lelet sorolható ide: Sivašovka 3. kurgán 2. temetkezés; Vinogradnoe 5. kurgán 3. sír, Arcibaševo Izobil’noe 
1. kurgán 4. sír, Portovoe 12. kurgán 5. sír, Epifanov, hutora Krupskaja 4. kurgán 5. sír, Čapaevskoe 29. 
kurgán 2. sír, Üč tepe, Verhne Pogromnoe 1. kurgán 12. sír (KOMAR – KUBYŠEV – ORLOV 2006, 280–
281.). Valamennyi ide sorolható fegyver tulajdonságai megegyeznek a V.II.A/1.b típus jegyeivel. 
1283 Aleksej KOMAR (2006, 238.) történeti érvek felhasználásával 665 és 685 közé datálta. Orlov szerint a 7. 
század második felére datálható ez a kör (KOMAR – KUBYŠEV – ORLOV 2006, 371–373.), míg Rašo 
RAŠEV (2007, 195.) a 6. vége és a 7. század vége közé datálta ezt a horizontot. 
1284 HAZANOV 1971, 5–14. 
1285 Ez a kardtípus a Kr. u. I. évezred első felének belső-ázsiai kultúráiban a Kokel’- és a Taštyk- és Berel’-
kultúrákban (HUDJAKOV 1986, 79–80., 101–102., 131.) is megtalálható volt, de nagyjából az 5. századra 
többé nem használták azokat. 
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markolatnyúlványra.1286 Az avar kori Kárpát-medencéből származó kardok eredetére több 

elmélet is született, viszonylag elterjedt volt a belső-ázsiai eredetelmélet, amely az előbb 

említett kelet-ázsiai kardokat használta fel e fegyverek eredetének meghatározásához,1287 

holott a karikás markolatvégű kardok a türk kori fegyverzetben ismeretlenek. Jóval 

közelebbi párhuzamoknak tekinthetők a 7. századi kelet-európai példányok,1288 amelyek 

közül kiemelkedik a Pereščepino-i lelet kardjának aranylemezeinek felerősítési sorrendjét 

görög betűkkel jelezték, így az bizonyosan bizánci mesterek műve.1289 A karikás markolatú 

kardok 7. századi európai jelenléte nem magyarázható sem a római és szarmata kori 

előzményekkel, sem pedig a korabeli távol-keleti darabokkal. 

A szablyák eredetével kapcsolatban több nézet is felmerült. A kutatás kezdetén 

egyértelműen keleti, belső-ázsiai eredetet tulajdonítottak nekik,1290 ezzel szemben Merpert 

a kelet-európai steppevidéket jelölte meg kialakulási helyként, és a hosszú szarmata 

lovassági kardokat jelölte meg elődeiként.1291 Bálint Csanád az általa vizsgált 7. század 

középső harmadából származó szaszanida kardok alapján a szablya kialakulását Irán 

területére helyezte, és kaukázusi vagy közép-ázsiai közvetítéssel számolt.1292 Közép-Ázsia 

Bóna Istvánnál is feltűnt a szablyák eredetével kapcsolatban, ő az afrasiabi freskókon 

találta meg az ozorai szablya párhuzamát.1293 Simon László a kutatásai során a szablya 

kialakulásának helyi elemeire irányította a figyelmet.1294 E tanulmányok ismeretében 

Bálint Csanád már 1990-ben felvetette a kérdést, hogy a szablya Kelet-Európában nem az 

avaroktól jött hatásra vezethető-e vissza,1295 majd akadémiai doktori értekezésében újabb 

kora avar kori kardokról állította a fokél meglétét.1296  

                                                 
1286 A marklatkarika különféle alakú lehet, így előfordulnak háromkaréjosak és főnix-madárral díszítettek is. 
(ITO 1971, 62–68., NELSON 1993, 257.; KOCH 1998, 587., idem 2006.; KAYA 1992, 44–47.) 
1287 BÁLINT Csanád (1978, 206.) nyomán BÓNA István (1980, 51.) az avarság belső-ázsiai hagyatékának 
határozta meg. 
1288 Mala Pereščepino (WERNER 1984a, 26.; KOMAR 2006, 38–39.); Šoškin (ŠITOV 2002, 173–174., Ris. 
2.) Ez utóbbi függesztőfüle a nagyolaszi kard (Kat. 971.) fülének jó párhuzama. 
1289 WERNER 1984a, 26.; KOMAR 2006, 38–39. 
1290 HAMPEL 1897, 45.; ZAKHAROV – ARENDT 1935, 49–66. 
1291 MERPERT 1955, 136. 
1292 BÁLINT 1978, 184. 
1293 BÓNA 1982-83, 112. 
1294 SIMON 1991, 270.; idem 1993a, 171–192. 
1295 BÁLINT 1990, 109.; 34. j. 
1296 idem 1992, 340–342. A szerző itt a pápai, a keszthelyi és a csepeli kardot sorolta fel a Kárpát-
medencéből, és a martinovkai, szivasovkai és a korinthosi kardot. A pápai és a keszthelyi példány 
egyértelműen kétélűek voltak (Simon III. típus), a csepeli kard pengéje nem maradt meg, alsó részét Fettich 
Nándor kétélűnek írta, így ez valószínűleg rendelkezett fokéllel. A martinovkai kardnak nem volt pengéje, 
csak a markolat és a felfüggesztés ezüstlemez díszei maradtak fenn, és eredetileg is minden valószínűséggel 
csak ezek kerültek földbe, a korinthosi kardot pedig egyértelműen kétélűként közölte Davidson-Weinberg. 
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A továbbiakban tájegységenként tekintem át a szablyák kárpát-medencei avar 

korral nagyjából egykorúnak tekinthető kritériumait.  

A fokél:  

Egyenes pengéjű fokéles kardok Kelet-Európában a szablyák már a 7. század folyamán 

feltűnnek. A legkorábbi időszakra datálható az Üč tepei egyenes egyélű fokéles kard, 

amelynek felszerelése a P-füles korai avar kardokéra (V.II.A/1.b) emlékeztet, és amelyet 

Bálint Csanád a sírban talált Iustinianus érem alapján a 6. század középső harmadára 

datált.1297 A fokél a sivašovka-i kurgán 7. század első felére datált P-fülű egyenes egyélű 

kardján is feltűnik.1298 Fokéles a pereščepino-i lelet karikás markolatvégű kardja is.1299 E 

leletek több tekintetben a szablyák előképeinek tekinthetők. 

Az ívelt penge: 

A 8. század első felében az ívelt pengéjű fokéllel rendelkező szablyák párhuzamosan 

feltűnnek a Kaukázus és a Volga vidékén egyaránt. A legkorábbi ívelt penge egy galiati 

katakombasírból került elő. A szablya pengéje enyhén ívelt, hosszú, jól kihangsúlyozott 

fokéllel, és hosszú egyenes keresztvassal rendelkezik.1300 A Kaukázus keleti felén, 

Dagesztánban čirjurti 17. kurgánból származó csontfaragványon a harcost már ívelt 

pengéjű szablyával ábrázolták,1301 e területen Agačkala1302 és Tarkov lelőhelyéről 

ismerünk enyhén ívelt pengéjű szablyákat. Ehhez hasonló pengetöredékek a verhne-čirjurt-

i temetőből is előkerültek, amelyet a 7. század végére és 8. század első felére datálnak.1303   

A korai volgai bolgár kurgánokban (8. század első fele) is megtalálhatók az ívelt 

pengéjű szablyák. A Novinki II. lelőhely 14. kurgánjának 3. temetkezéséből ívelt pengéjű, 

fokéles, hosszú egyenes rúdszerű keresztvassal (KV.6) ellátott szablya került elő.1304 Ezzel 

                                                 
1297 A sírleletek IESSEN 1965, 179. eredetileg a 620-as évekre datálta, és az elhunytat egy a Tiflisz (mai 
Tbiliszi) 628-as ostrománál meghalt előkelő kazárral azonosította. BÁLINT Csanád (1978, 186. és idem 
1989, 36–37.) eredetileg elfogadta ezt a datlálást, majd az érem verésével közeli időpontra, a 6. századra 
keltezte az együttest (idem 1992, 332. , 370.; idem 1995, 118.); e korai keltezéssel szemben KISS Attila 
(1997, 261–265.) a leletnek 7. századi keltezést javasolt. Hozzá hasonlóan Oleksij KOMAR (2006, 118.) Üč 
Tepét a III. periódusára, vagyis a Mala Pereščepino-val és Kelegej-jel párhuzamos időszakra datálta. 
1298 ORLOV 1985, 101–105. a szivasovkai kurgánt a 6. század végére – 7. század első felére datálta. (Vö. 
BÁLINT 1992, 340.) 
1299 WERNER 1984, 26. 
1300 A lelet már egyfajta átmenetet képez a szaltovói kultúra felé. A temetőből Herakleios és ’Abd al-Malik 
(701) érme is előkerült. (KRUPNOV 1938, 113–121.; ERDÉLYI 1982, 55-58., 31-42. képek; BÁLINT 1989, 
26–27.; KOMAR 2006, 88.). A galiati leletet már a szaltovói kultúra felé vezető átmeneti fázisba sorolja. 
Igor GAVRITUHIN (2005, 411.) ezt a leletkört már a 8. század első felére keltezi.  
1301 MAGOMEDOV 1983, 77., ris. 23.; KOMAR – SUKHOBOKOV 2000. 
http://archaeology.kiev.ua/journal/020300/komar_sukhobokov.htm  
1302 SMIRNOV 1951, 113. 
1303 MAGOMEDOV 1977, 41–42; idem 1983, 75–77., 93.  
1304 MATVEEVA 1997, 63–64., 171., Ris. 73. A novinki-típusú kurgánok a 7. század végére és a 8. század 
első felére datálhatók (ibidem, 88.) 
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egy időben tűntek fel az ívelt pengéjű szablyák a Kubán folyó vidékén is.1305 Ezzel 

ellentétben a Voznesenka-kör vágófegyverei egyenes egyélű pengéjűek.1306  

A Kaukázus északnyugati előteréből jó adataink vannak a szablyákra vonatkoztatva 

is. A térségben a 8. században tűnnek fel a szablyák, Umar Kočkarov pengetipológiája 

alapján a szablyapengék ekkor még enyhén íveltek és viszonylag rövidek, a későbbiek 

folyamán azonban egyre hosszabbak és íveltebbek lettek. E területről a Djurso-i 248. sír P-

füles, rövid rombusz alakú keresztvasú enyhén ívelt pengéjű szablyája tekinthető a 

legkorábbinak, amelyet a 8. századba datál.1307  

A fentiek alapján az ívelt pengéjű szablyák Kelet-Európában is viszonylag korán 

feltűntek, bár a jelenlegi datálásuk alapján azok a Kárpát-medencei daraboknál fél 

évszázaddal későbbiek. Egyelőre nem eldönthető, hogy ez a valós kronológiai 

sorrendiséget vagy inkább kutatási helyzetképet és nem megfelelően párhuzamosított 

időrendet jelez. 

A keresztvas:  

A 7. század második felére datálható csillag alakú keresztvasak nagyjából egy időben és 

hasonló technikai kivitelben jelentek meg Kelet-Európában is. Nemesfémlemez borítású 

ellenzők a voznesenka-i, a jasinova-i és a glodosy-i leletből ismertek. A voznesenka-i 

leletből három egyenes egyélű kard (palaš) ismert, amelyek közül kettőt rövid, középen 

rombusz alakban kiszélesedő, hagymagombos végű nemesfémlemez-borítású ellenzővel 

láttak el.1308 A voznesenka-i lelet egy nagy valószínűséggel áldozati leletkomplexumból 

került elő, amelyet Anatolij Ambroz1309 és Aleksej Komar1310 meggyőzően a kazárok kelet-

európai megjelenéséhez kötött. Ez alapján a lelet már a 7. század középére vagy második 

felére lenne datálható.1311  

Kiemelkedően finom kivitelűek a Glodosy lelet kardjának kőbetétes aranylemez 

veretei és kőbetétes aranyborítású keresztvasa is. A keresztvas rövid, középen rombusz 

alakban kiszélesedik, közepén csúcsán álló négyzet alakú kőberakásos gyöngydrót-keretes 

díszítőmező található. A Bug folyó vidékén talált Glodosy hamvasztásos sírlelet esetében a 

                                                 
1305 SOROKINA 2001, 63., 219., Ris. 23. 
1306 SMILENKO 1965, T. VI. 2. ; KOMAR – SUKHOBOKOV 2000. 
http://archaeology.kiev.ua/journal/020300/komar_sukhobokov.htm ; KOMAR 2006, 89. 
1307 KOČKAROV 2008, 34-35. 
1308 KOMAR – SUKHOBOKOV 2000. http://archaeology.kiev.ua/journal/020300/komar_sukhobokov.htm ; 
KOMAR 2006, 89. 
1309 AMBROZ 1982, 212–220. belső-ázsiai párhuzamok alapján először mutatta ki a lelőhely áldozati 
jellegét, és kötötte emiatt a kazárok megjelenéséhez. 
1310 KOMAR 2006, 10., 238., GAVRITUHIN 2005, 406–411.; idem 2008, 82–85.  
1311 KOMAR 2006, 85–87. sűrű granuláció alkalmazása az övvereteken is korjelző, és a 7. század végére 8. 
század elejére datálható. 
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voznesenka-ival azonos jelenségekre (körbeárkolás) bukkanhatunk, és valószínűleg azzal 

azonos korszakra is datálható. Az orosz kutatás ezt a leletet is a kazár előrenyomuláshoz 

kapcsolja.1312 Fontos hangsúlyozni, hogy a Glodosy lelet kardját több részlet is a Mala 

Pereščepino- és ezen keresztül a Bócsa – Kunbábony-körhöz kapcsolja, mint a csepp alakú 

kőberakás alkalmazása, amelynek párhuzama a kunbábonyi lelet egyik arany edényén 

található meg,1313 vagy a P-alakú aranylemezes függesztőfüleken a peremet díszítő 

gömbök között a gyöngydrót alkalmazása. 

A jasinova-i aranylemezzel borított rombusz alakúan kiszélesedő és lekerekített 

végű keresztvas, melynek leletkörülményei nem ismertek.1314 Hasonló keresztvas került 

elő a borisovo-i temetőből is.1315 Hasonló ellenző a Kaukázus vidékéről is ismert.1316

Kronológiai kapcsolatok:  

A fent említett leletek kronológiája vitatott. A. K. Ambroz sokat vitatott, a koraközépkori 

kelet-európai kronológiáról írott tanulmányában e leleteket (Glodosy, Voznesenka, 

Jasinova) a 8. század elejére datálta.1317 Később a véleményét megváltoztatva a Glodosy 

leletet korábbi időszakra, a VII. század végére helyezte.1318 A. I. Ajbabin e leleteket 

(beleértve a Glodosyt is) a perescsepinoival egy kronológiai horizontba rakta, és a kazár 

expanzióhoz kötötte megjelenésüket,1319 később ezt tovább pontosítva a kört a 7. század 

utolsó negyedére és 8. század elejére datálta.1320 Igor Gavrituhin a Voznesenka-horizontot, 

mely a 7. század utolsó harmadára, az Ozora – Igar körrel párhuzamos időszakra keltezte, 

míg a Galiat – Romanovskaja-horizontot már a 8. század első felére datálta.1321  Ezzel 

szemben Oleksij Komar alapvetően történeti érveket alkalmazva teljesen eltérő datálásokat 

kapott.1322  

                                                 
1312 SMILENKO 1965, T. VI. 2. lásd még KOMAR 2006, 18. A leletet AMBROZ 1982, 217–219. a 
körbeárkolás, a voznesenkai és belső-ázsiai párhuzamok nyomán a leletben található égett embercsontok 
ellenére áldozati leletkomplexumként értelmezte. Az emberi maradványokat emberáldozatként értelmezte. A 
fenti magyarázat túlzottan hipotetikusnak tekinthető, ugyanakkor a leletkörülmények sok szempontból 
valóban emlékeztetnek a voznesenkaihoz. Anatolij AMBROZ (1981, 13, 18, ris. 6.) a voznesenkai leletet a 
jasinovoival együtt a VI. periódusára, vagyis a 8. század első felére datálta.  
1313 HEINRICH-TAMÁSKA 2006a, 209, Abb. 9. 
1314 BÁLINT 1989, 101, Abb. 46. 
1315 BÁLINT 1989, 44.; KOMAR – SUKHOBOKOV 2000. 
http://archaeology.kiev.ua/journal/020300/komar_sukhobokov.htm ; KOMAR 2006, 89. 
1316 SAHANEV 1914, T. III. 1-2. 
1317 AMBROZ 1971, 116.: VI. csoport.  
1318 idem 1981, 13, 18., idem 1986b, 61. 
1319 AJBABIN 1985, 197–202.  
1320 Idem 1990.; idem 1999, 97., 171–185. 
1321 GAVRITUHIN 2005, 406–413. 
1322 KOMAR 2006, 124–125. Feltűnő e rendszerben az évszámok meglepő pontossága, ez azonban nem a 
véletlen műve, hiszen Aleksej Komar a régészeti módszerekkel létrehozott horizontjait történeti 
eseményekkel „pontosította”. Módszerei miatt datálásai megkérdőjelezhetők.  
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Szablyák Belső-Ázsiában: 

Annyi bizonyosnak tűnik, hogy Belső-Ázsiában a szablya viszonylag későn terjed el, a 9-

10. században.1323 A magyar szakirodalomba elsőként bekerült1324 srostki egyenes egyélű 

kard szamárhátíves függesztőfülei az ozorai és a gyenesdiási szablyák felkötőfüleinek jó 

párhuzamai. Ez a fegyver azonban már az ún. „kimek korszakra”, a 9–10. századra 

datálható.1325 Ebben a kimek kultúrában tűntek fel az első valódi szablyák Nyugat-

Szibériában, amelyek azonban zömmel a 10. századra datálhatóak. E vágófegyverek 

tipológiailag jelentősen eltérnek a Kárpát-medencéből ismert korai szablyáktól, ugyanis 

valamennyi példány markolata erősen az él felé hajlik, a pengéjük pedig egyenes, vagy 

nagyon enyhén ívelt. Ez által a honfoglaló szablyák párhuzamainak tekinthetők e 

fegyverek.1326  Közép-Ázsiában enyhén ívelt pengéjű szablyák ábrázolása először a 7. 

század végére datálható Afrasiáb-i freskókon tűnik fel.1327

A türk kőszobrokon1328 az úgynevezett kamennaja baba-kon már megjelenik az 

ívelt pengéjű vágófegyverek ábrázolása. Ezekkel kapcsolatban a fő probléma az, hogy a 

szobrok datálása az egyes tárgytípusok datálásán alapszik, régészeti anyagból viszont nem 

ismerünk ívelt pengéket a 9–10. század előtt. Ez alapján e szobrok is csak ezt követő 

időszakra datálhatóak,1329 Kazahsztánból az első ismert lelet Zevakino-ból származik, mely 

a 9. századra datálható.1330

A fentiek alapján a szablya a 7. század végén és 8. század elején terjedt el a 

Kaukázus, a Kubán folyó, a Volga vidékén és Közép-Ázsiában, míg Belső-Ázsiába 

később, csak a 9. század folyamán jutott el. A Kárpát-medencei közép avar kori ívelt 

pengéjű szablyák így kifejezetten korainak tekinthetők, közvetlen előzményeik nem 

foghatók meg Kelet-Európában, párhuzamaik velük egykorúaknak tekinthetők. 

A keleti hatások a kora avar kor kezdetétől a késő avar kor végéig érték az avar 

fegyverzetet. Ezek a kapcsolatok változó intenzitásúak voltak, a legszorosabb kapcsolatok 

a kelet-európai leletekkel mutathatók ki, de a fegyverek egyes elemei egészen Koreáig és 

Japánig megtalálhatóak.  

                                                 
1323 A belső-ázsiai türk régészeti kultúra legújabb összefoglalásában is csak egyenes egyélű kardokat (palaš) 
említenek (KUBAREV 2005, 100–101.). 
1324 FETTICH 1937, 61. Taf. XXXI. 
1325 GAVRILOVA 1965, 60., 105–106. szerint ujgur kori (745 utáni) jelenlegi datálására lásd HUDJAKOV 
1986, 191. 
1326 A korszak szablyáiról lásd ibidem, 192–195. 
1327 AL’BAUM 1975, ris. 17, 18, tabl. XXXIV-XXXVI. 
1328 Каменные бабы vagy каменные изваяания 
1329 HUDJAKOV 1986, 156. a 8-9. századra datálja az egyenes egyélű kardok (palas) megjelenését a 
kőszobrokon, és KUBAREV 1984, 111–112.  
1330 ARSLANOVA 1972, 56–76, 2. kép 
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2. Déli, mediterrán kapcsolatok 

 

Az avar kori fegyverzet mediterrán/bizánci kapcsolatainak értékelése több ponton is 

nehézségekbe ütközik. Egyrészről van írott adatunk az Avar Birodalom felé irányuló 

bizánci fegyverkereskedelemről,1331 másrészt a Bizánci Birodalom területén rendkívül 

kevés fegyverlelet ismert, s ez megnehezíti az összehasonlításokat is. Ezt a problémát az 

eltérő deponálási szokások okozzák, Bizánc területén ugyanis kivételesnek számít a 

fegyveres sír. Kedvezőbb helyzetben vagyunk Itália esetében, ahol nagyobb számban 

ismertek fegyveres sírok, ám a fegyvermelléklet e területen a betelepülő langobard 

lakosság temetkezéseihez kötődik, és a helyi későantik alaplakosságot éppen a 

fegyvermelléklet hiánya alapján különítik el a kutatók.1332

A bizánci kapcsolatok értékelésénél így elsősorban szórványleletekre és 

ábrázolásokra vagyunk utalva, nem számítva néhány olyan szerencsés kivételt, mint a 

korinthosi1333 vagy a pergamoni fegyveres sírokat.1334 Egyelőre nagyon kevés a biztosan 

bizáncinak tartható fegyver az avar korban, ide sorolhatók az öntött bronz ellenzőjű 

kardok,1335 s talán ilyen jellegű kapcsolataik (is) vannak a rácsmintás gyűrűvel ellátott jó 

minőségű nádlevél alakú lándzsacsúcsoknak.1336 A bizánci fegyverekről szóló legtöbb 

ismeretünk azonban továbbra is az írott források és a képi ábrázolások elemzésén és nem 

régészeti leletek vizsgálatán nyugszik.1337  

A továbbiakban néhány olyan tárgytípus mediterrán kapcsolatairól írok, amelyek 

feltehetőleg a Bizánci Birodalom vagy Itália területéről kerülhettek az avarokhoz. Ezek 

közé tartoznak a kötőtaggal ellátott jó minőségű nádlevél alakú lándzsacsúcsok (L.I.A), az 

áttört pengéjű lándzsacsúcsok (L.III.E), az öntött bronz ellenzővel ellátott kétélű kardok 

(V.I.B/2.b), bizonyos keresztvastípusok (KV.4.a, KV.4.b, KV.7.) és P-alakú 

függesztőfülek (F.4.). 

                                                 
1331 POHL 2002, 195. 
1332 RIEMER 2000, 18.  
1333 A korinthosi déli sztoa temetőjéből 4 fegyveres sír származik (DAVIDSON – WEINBERG 1974., 
IVISON 1996, 117−119., VIDA – VÖLLING 2000, 32–34.). 
1334 Pergamonban feltártak egy két lándzsacsúcsot tartalmazó férfisírt (Felix Pirson szíves szóbeli közlése), a 
pergamoni vasleletek közlésében több fegyver is található (GAITZSCH 2005, 130–159.). 
1335 Az öntött bronz ellenző kardok bizánci eredetét KISS Attila (1987a, 193–210.) vetette fel. (Vö. GARAM 
2001, 158–159.). 
1336 A kötőtaggal rendelkező, rácsmintás gyűrűkkel ellátott lándzacsúcsok (Szentendre-típus, L.I.A) ilyen 
irányú kapcsolataira először Uta von FREEDEN (1991, 616–619.) hívta fel a figyelmet. Később Mechtild 
SCHULZE-DÖRLAMM (2006, 488., 494−497.) Itália közvetítő szerepét hangsúlyozta. 
1337 A bizánci fegyverzetről szóló források bemutatására: KOLIAS 1988, 30–35. 
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Az avarok és bizánciak közötti hatások nem voltak egyirányúak, hanem az avar 

fegyverzet és harcmodor is jelentősen hatott a bizáncira. Ezek az impulzusok elsősorban a 

bizánci lovasságot érték, de a fegyverzet és a harcmodor több más területére is kiterjedt. E 

kölcsönhatások története leginkább a Maurikios nevéhez kötött Stratégikon című 

munkából követhetjük nyomon.1338 Valószínű azonban, hogy nem csak az avar lovasság 

hatott a bizánci fejlődésére, hanem fordított folyamat is bekövetkezett, hiszen vannak 

adataink az avarok felé irányuló bizánci fegyverkereskedelemre is.1339  

Ha kis számban is, de régészeti leletek is ismertek a Balkán területéről különböző 

Iustinianus korában épült és a VII. század elején elpusztult erődítményekből, de ezek 

szórványleletek, így értelmezésük és datálásuk nehézségekbe ütközik.1340 A bizánci 

erődökből ismert lándzsák nagyobb része a nagy méretű levél alakú lándzsák közé 

sorolható, melyek a meroving területeken is gyakoriak. Értelmezésüket nehezíti, hogy a 

korszak bizánci hadseregében nagy számban voltak germán zsoldosok, akik magukkal 

hozhatták fegyverzetüket is.1341 Így e lándzsacsúcsok nem tekinthetők speciálisan 

bizáncinak, de fontos megjegyezni, hogy ezen a területen is megtalálhatóak voltak.  

A rácsmintás gyűrűkkel díszített, köztes taggal ellátott, jó minőségű kopjákat csak 

spekulációval köthetjük a bizánciakhoz, igaz, ezt megerősítheti, hogy a meroving-kori 

germán leletanyagban idegen fegyvernek számítanak, bár ez utóbbiak több vonásukban 

eltérnek a Kárpát-medenceiektől.1342 Ugyanakkor e típus bizánci kapcsolatait megerősíti a 

nagy számú Itáliából ismert példány (XXI. térkép).1343

Az áttört pengéjű lándzsacsúcsok (L.III.E) nagyon ritkának tekinthetők a Kárpát-

medencében, mindössze egy példány datálható a kora avar korra,1344 a többi (L.III.E/1.f) 

már valószínűleg késő avar kori. Ez utóbbi csoport leletei kizárólag az Erdélyi-

medencéből, a Maros völgyéből ismertek. Áttört pengéjű lándzsák elsősorban Itáliából a 

Pó-alföld területéről ismertek a korszakból, viszonylag gyakori leletnek számítanak a 

langobard sírokban (XXIII. térkép), de a típus a mai Albánia területén is megtalálható.1345 

                                                 
1338 A forrás alapján bizánci hadsereget ért avar hatásokról részletesen tájékoztat DARKÓ 1937, 119–147. és 
SZÁDECZKY-KARDOSS 1983, 317–326., és idem 1986, 203–214. 
1339 Az írott forráshoz lásd POHL 2002, 195. a régészeti adatokra KISS 1987a, 193–210. 
1340 Fegyverleletek ismertek Caričin Grad (KONDIĆ – POPOVIĆ 1977, Tabl. XVII: 96; BAVANT et al. 
1990, 230, Fig. 165, Pl. XL: 246.); Sadovec: UENZE 1992, I. 445. II. Taf. 42: 1–4. 
1341 A bizánci hadseregben harcoló barbár egységekről legutóbb RANCE 2004, 290.  
1342 von FREEDEN 1991, 616–619. 
1343 A térkép elkészítésének alapjaként Uta von FREEDEN (1991, 627.) és Mechtild SCHULZE-
DÖRLAMM (2006, 494–497.) gyűjtései szolgáltak, kiegészítésekkel. 
1344 Kat. 288.  
1345 SZENTPÉTERI 1984, 243. 
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A fentiek alapján valószínű, hogy az áttört pengéjű lándzsák mediterrán eredetűek az 

avarság leletanyagában. 

Az avar kori kardok között külön csoportot képeznek a kétélű, lencse alakú 

átmetszetű pengéjű, öntött bronz keresztvassal ellátott kardok. Az e csoportba tartozó 

kardok nem csak az avar korban voltak meg, hanem megtalálhatóak a 9. században1346 és a 

honfoglalás korában is.1347 Az ún. bizánci ellenzőjű kardok elkülönítését egy a korinthosi 

stoa temetőjéből előkerült sír tette lehetővé.1348 Erre a tanulmányra hazánkban először Kiss 

Attila lett figyelmes, aki a korinthosi kard alapján elkülönítette a Kárpát-medence bizánci 

eredetű kardjait.1349  

Kiss e kardok közös jellemzőjének tartotta, hogy valamennyien kétélűek, öntött 

bronz ellenzővel rendelkeznek, a markolatgombjuk (ha van) ugyancsak öntött bronzból 

készült és rendkívül ritkák a Kárpát-medencében.1350 A szerző később megváltoztatta a 

véleményét, és az öntött bronz keresztvasat attól függetlenül, hogy egy- vagy kétélű kardon 

fordul elő, bizáncinak tartotta.1351 Őt követve Garam Éva is az öntött bronz ellenzőt tartja a 

bizánci kardok legfőbb kritériumának.1352

A kardok e csoportjának meghatározását elősegítő lelet a korinthosi déli sztoa 

területén előkerült észak-déli tájolású, márványlapokkal kirakott szélű és fedett férfisírból 

került elő. A sírban a kardon kívül agyagedényt, kést, vascsatot, tűzszerszámokat, 

Olympia-típusú bizánci bronzcsatot és ezüstcsüngőket találtak. Glady Davidson-Weinberg 

datálása szerint a 6. század végéről – 7. század elejéről származik.1353 A kard ívelt alakú 

öntött bronz ellenzőjének párhuzama a pergamoni ásatásokról került elő 

szórványleletként,1354 de hasonló öntött bronz ellenző ismert a ciprusi Salamine 

lelőhelyéről is.1355  

Valójában a bizánci területekről származó ellenzőknek két típusa van, mindkettő 

típus öntött bronzból készült és középen kihegyesednek, de az egyik vége lekerekített, mint 

a korinthosi és az egyik pergamoni, míg a másiké szögletes, mint a ciprusi és a másik 
                                                 
1346 SZŐKE 1992a, Taf. 20. 
1347 Sîntu Gheoghe, Kunágota 1. sír (KISS 1987a, 200–201.) 
1348 Gladys DAVIDSON-WEINBERG (1974. Fig. 4.) vándorló katona („wandering soldier”) sírjaként tette  
közzé ezt a temetkezést, ami arra utal, hogy a fegyverest idegen eredetű bizánci zsoldosnak tartotta.  
1349 KISS Attila (1987a, 192−210.) az öntött bronz keresztvasat és a lencse átmetszetű kétélű pengét használta 
a bizánci eredetű kardok attribútumaiként. 
1350 ibidem,194. 
1351 idem 1996, 230. 
1352 GARAM 1991a, 142–145.; GARAM 2001, 158–159. 
1353 DAVIDSON-WEINBERG 1974, 513−521. 
1354 DAVIDSON-WEINBERG 1974. 518., Taf. 112., f, g.; az ellenző a keleti fürdőkből származik: 
GAITZSCH 2005, 156. Taf. 40. 
1355 CHAVANE 1975, Pl. 14/116. 
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pergamoni. Ez utóbbi darab már egy másik variánst képvisel, ugyanis a korinthosi és 

pergamoni példányokhoz hasonlóan középen ívesen kicsúcsosodó, a vége ugyanakkor ék 

alakban végződik, s így már inkább a közép-avar kori csillag alakú ellenzők előképének 

tartható.1356 A korinthosi sírt leletgazdagsága miatt Davidson-Weinberg egy szláv 

etnikumú vándorló katona temetkezésének határozta meg.1357

A korinthosi déli stoa területéről több fegyveres temetkezés is ismert. Tájolásukkal 

és kialakításukkal (ciszta-sírok) beleillenek a korabeli bizánci temetkezésekről alkotott 

képünkbe, ugyanakkor a fegyvermelléklet ezekre nem jellemző. Az ellentmondás 

megoldására több megoldási javaslat is született. A sírokat először a Korinthost elfoglaló 

avaroknak tulajdonították,1358 majd felmerült a bolgár eredet lehetősége,1359 végül szlávnak 

tartották.1360 Újabban felmerült annak a lehetősége, hogy ezek a fegyveres sírok a bizánci 

szolgálatban álló szláv katonák (zsoldosok) temetkezései lennének.1361 E sírok etnikai 

besorolása a régészeti anyag alapján nem eldönthető, annyi mindenesetre bizonyos, hogy 

bár több rítuselemükben a bizánci temetkezési szokásokhoz illeszkednek, addig bizonyos 

mellékletadási szokások, mint a fegyver- és edénymelléklet ennek ellentmondanak. 

A tárgyalt időszakból (6. sz. vége – 7. század közepe) Korinthosból négy fegyveres 

sír ismert,1362 ugyanakkor az edénymelléklet jellege (fazék) ellentmond a szokványos kora 

bizánci temetkezési rítusnak, ahol kizárólag korsót vagy üvegpalackot volt szokás 

mellékelni olajjal vagy vízzel. Ez az eltérés az eltemetett személy idegen eredetére utal e 

területen.1363 A fentiek alapján akár az is kérdésessé válhat, hogy a eltemetett egyéneket 

valóban bizánci fegyverekkel temették-e el. 

A Kiss Attila által felvázolt kritériumoknak a kora avar kori Kárpát-medencében 

két kard felel meg, az Aradac−mečkai temető 85.1364 és a Kölked−Feketekapu A temető 

259. sírjából származó példány,1365 melyek ellenzője a Korinthoson talált kard ellenzőjének 

pontos párhuzama. Az ellenző mindkét esetben bronzból öntött középen kicsúcsosodó, a 

végén legyezőszerűen kiszélesedő, felülnézetben pedig csónak alakú.  

                                                 
1356 Erről már GARAM 1991a, 159. 
1357 DAVIDSON-WEINBERG 1974. 
1358 DAVIDSON 1937, 229–238. 
1359 SETTON 1950, 502–543.; idem 1952, 351–362. 
1360 DAVIDSON-WEINBERG 1974. 
1361 IVISON 1996, 117−119. 
1362 VIDA – VÖLLING 2000, 32–34., lásd Abb. 11. táblázatát 
1363 ibidem, 34. 
1364 NAĐ 1959, 62, Tab. XXVII/1. 
1365 KISS 1996, 75−76., Taf. 57/20. 

 221



Az aradi kardot Kiss a történeti datálással 613 és 626 közé keltezte, mivel szerinte 

az nem lehet későbbi, mint Bizánc 626-os ostroma.1366 Az aradi sír datálását a benne talált 

Fönlak-típusú övgarnitúra, és az akalani lelettel való közelebbi kronológiai összefüggései 

határozzák meg. Ez utóbbi lelet 613 és 631 között vert hexagrammokat tartalmaz.1367 A 

kölkedi sírt Salona-Histria típusú tarsolycsat és a préselt pajzs alakú bronzlemez veretek 

alapján a 7. század első negyedére datálható.1368 Az említett kora avar kori kardok a 7. 

század második negyedére vagy középső harmadára datálhatók.  

A késő avar korból egy öntött bronz ellenzőjű kétélű kard ismert, melyet a 

Vízkelet−homokdombi temető 2. sírjában találtak. A kard egyenes, kétélű, széles pengéjű, 

ellenzője a markolat irányában kis csőben folytatódik, az ellenzőn kétoldalt egy-egy lapos 

korong alakú nyúlvány található. A markolat végét öntött bronz markolatgomb borítja, 

mely hengeres végű, rajta kis fül található, mely valószínűleg a csuklószíj felerősítésére 

szolgált. Az ellenző csöve és a markolatgomb átmetszete nyolcszög alakú.1369 Točik szerint 

a temető a késő avar korra datálható.1370  

Párhuzama a karoling korból ismert, a Garabonc I. temető 55. sírjából hasonló 

alakú öntött bronz ellenzőjű kétélű kard került elő. A feltárók szerint a kard 

markolatgombja és ellenzője másodlagosan került a pengére.1371 E kard ellenzője a 

vízkeletihez hasonlóan rézötvözetből öntött, és ahhoz hasonlóan a markolat felé kis csőben 

folytatódik, ugyanakkor a két oldalsó végén nem találhatóak meg a lapos korongok. 

Jelentős különbség ugyanakkor, hogy a markolatgomb és az ellenző csövének átmetszete 

nem lapos, hanem kör alakú. A markolatgomb teljesen gömb alakú, és kör átmetszetű 

csőben folytatódik.1372 A kard hüvelyét bőrrel borított bükkfa alkotta,1373 melyet 

vaslemezből készült torkolat- és koptatóverettel erősítettek meg. A torkolatveret fordított 

U-alakú kivágással rendelkezik, míg a koptatóveret U-alakú, felül vaspánttal merevített.1374 

Szőke a kard alapján délről érkező új népcsoportok jelenlétével (talán timocsánok és 

abodritok (=predenecenti) számol, akik a bolgárok elől menekültek volna nyugatra.1375

                                                 
1366 idem 1987a, 203–204. 
1367 BÓNA 1982-83, 128. 
1368 KISS 1996, 75–76. 
1369 kat. 689. 
1370 TOČIK 1992, 9–12. 
1371 SZŐKE 1992a, 93. 
1372 ibidem, 504; Taf. 20. 
1373 Fagus Silvatica: Babos Károly fameghatározása. Ibidem, 233. 
1374 Ibidem, 233–234., Taf. 20. 
1375 Ibidem, 95. 

 222



A későbbiek folyamán D-alakú öntött bronz ellenzőket használtak, amely például a 

már 10. századból származó kunágotai kardra jellemző.1376 Ehhez hasonló öntött bronz 

ellenzőjű és markolatgombú kard a 9. századi Fatimida Egyiptomból is ismert. Az említett 

ellenzőre egy Korán szúrát véstek, a markolatgombon pedig indadísz látható.1377 D-alakú 

öntött bronz ellenzőjű kardot a Serçe Limani hajóroncsban is találtak.1378  

A fentieket figyelembe véve a Mediterrániumban nem számolhatunk egységes 

ellenzőtípussal, a leírt ellenzőtípusokban az egyetlen közös az, hogy öntött bronzból 

készültek, de formájukban viszonylag nagy változatosság mutatható ki. Ez alapján a 

Kárpát-medencei öntött bronz ellenzők között 5 alapforma mutatható ki. 

A Mediterráneumban az úgynevezett P-alakú függesztőfülek is megtalálhatóak 

voltak a korszakban, bár a leletszegénység ez esetben is megmutatkozik. Ez Itáliából 

jelenleg három P-alakú függesztőfüles leletről van tudomásom. A Castel Trosino-i és 

Nocera Umbrai temetőkben ez a fültípus törökön található.1379 Dél-Itáliából pedig 

ezüstlemezzel borított P-alakú függesztőfüles kard is előkerült.1380 Mindössze egy 

ábrázolásról van tudomásom a Bizánci Birodalom területéről: a ciprusi Dávid és Góliátot 

ábrázoló ezüsttálon Góliát övén kétpontos felfüggesztésű P-alakú függesztőfüllel ellátott 

kard lóg (CLXXI. tábla 4.).1381

Feltehetőleg az avar fegyverzetet ért mediterrán hatások a fent felsoroltaknál sokkal 

mélyebbek lehettek, de az alapvetően eltérő forrásadottságok és kutatási helyzet miatt ez 

sajnos csak rosszul megítélhető. A leletanyag bővülésével és a kutatás1382 preferenciáinak 

megváltozásával remélhetőleg később az ilyen irányú kapcsolatok nagyobb biztonsággal 

lesznek kutathatók. 

                                                 
1376 KISS 1987a, 200–201. 
1377 NICOLLE 1992, 318. 5. kép 
1378 Ibidem, 306.; SCHWARZER 2004, 366., Fig. 21-4. Hasonló Arábiából al-Rabadha lelőhelyről is. 
1379 Kidolgozásuk eltér a Kárpát-medencei és kelet-európai daraboktól, mindkét példányon jellemző az áttört 
díszítés, ráadásul a függesztőfület nem párban helyezték el, hanem egy kis méretű D-alakú második fület 
helyeztek el a tőr tokján. (PAROLI – RICCI 2005, Tav. 3-4., 228–229.) 
1380 THEISEN 2008, 390.  
1381 A tálat 629-30 körül rejthették el egy ezüstkincs-leletben Cipruson. Jelenleg a Metropolitan Museumban 
található. (http://www.metmuseum.org/toah/ho/06/eusb/ho_17.190.396.htm)  
1382 elsősorban a korabeli Mediterráneum kutatásának 
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3. Nyugati, meroving kapcsolatok 

 

A bizáncinál sokkal jobb helyzetben vagyunk a meroving leletanyaggal való kapcsolatok 

azonosítása esetében. A rendkívüli leletgazdagság, a jól kidolgozott tipokronológiai 

rendszer, és temetők sorának horizontálstratigráfiai elemzése jó kiindulópontot nyújthat 

számunkra az összehasonlításokhoz.1383 Nyugati hatások a kora avar kor kezdetétől a késő 

avar kor végéig folyamatosan érték az avar kori fegyvereket, de a kapcsolatok intenzitása 

folyamatosan változott, és más-más területeket érintett.  

A kora avar korban elsősorban a széles levél alakú pengéjű lándzsák (L.III.A/1), a 

keskeny levél alakú lándzsák (L.III.B/1), a középbordás levél alakú (Dorfmerking (L.III.D) 

lándzsák és a spathak (V.I.A/1.a) és kurzsaxok (V.IV.A/1.a) emelhetők ki a nyugati 

hatások közül. Ezek a fegyverek egyrészt a Dunántúl keleti felén élt germánokhoz 

köthetők, másrészt a továbbélő gepidák által lakott Tiszántúlon és Erdélyben találhatók 

meg. A korai időszakban a fegyverzetet ért hatások azokon a területeken összpontosultak, 

amelyek más leletek alapján is szoros kapcsolatban álltak a meroving világgal,1384 így ez 

esetekben nem egyszerű importról vagy átvételről, hanem egy alapvetően meroving 

kultúrájú népesség által használt fegyverekről beszélhetünk.  

Az avar településterület északnyugati kibővülésével szemben a közép avar kori 

közelharci fegyvereket ért a nyugati hatások intenzitása némileg visszaesett és a 

breitsaxokra (V.IV.C) korlátozódott. E tárgyak elterjedése a korábbiakhoz képest 

jelentősen északnyugat felé tolódott, és a Bécsi-medence és a Dévényi-kapu környéke nagy 

hangsúlyt kapott, ez utóbbi jelenség összefüggésben áll az avar régészeti kultúra nyugati 

irányú terjeszkedésével. 

A késő avar kor folyamán a településterület további északnyugati irányú 

terjeszkedésével az Avar Kaganátus nyugati határa elérte az Fischa folyót így, e népesség 

közvetlen kapcsolatba került a bajor területek lakosságával. A nyugati kapcsolatok ezáltal 

ismét megélénkültek, amelynek következtében új nyugati eredetű fegyvertípusok tűntek fel 

nemcsak a vágófegyverek, hanem a szúrófegyverek között is. Ezek közül a legjelentősebb 

az Egling- (L.III.C/3.e) és Pfullingen-típusú (L.III.C/2.e) lándzsák feltűnése a Kárpát-
                                                 
1383 A korábbi kutatásokat összefoglalta HÜBENER 1977, 510–527. Az egyes lándzsatípusok legújabb 
kronológiája KOCH 2001, 61–63. 
1384 A dunántúli kora avar kori gepida továbbélésre lásd: KISS 1987b, idem 1992., idem 1996., idem 
1999/2000.) A kora avar kori meroving kapcsolatú viseleti elemeket VIDA Tivadar (1995., 219–290., idem 
1996, 107–124., idem 1999b, 367–377., idem 2000, 161–175.) kutatta. A kérdés legutóbbi összefoglalása: 
(idem 2008, 18–31.) 
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medence északnyugati peremterületein. Ismert e típusok helyi másolata is. A nyugati 

peremterületeken a 8. század első felében feltűntek a rendkívül hosszú, keskeny háromszög 

alakú pengéjű kampós lándzsacsúcsok (Hakenlanze, L.IV.A/1.e), amelyek a későbbi 

szárnyas lándzsák előképeinek tekinthetők.  

A vágófegyverek esetében hasonlóan intenzív kapcsolatok figyelhetők meg a 8. 

század folyamán. A 8. század elejétől a langsax elterjedésével a saxok népszerű és elterjedt 

vágófegyverekké váltak. Ezek mellett jóval kisebb számban használtak kétélű kardokat 

(spathakat, V.I.A/2.a) is. A langsaxok viszonylagos népszerűségét valószínűleg az 

magyarázza, hogy azok használati módja hasonlított az egyenes egyélű kardokéhoz, így az 

avarok harcmodorától nem különböztek gyökeresen. A késő avar korban a nyugati 

kapcsolatú tárgyak elsősorban az Avar Kaganátus északnyugati peremterületein 

koncentrálódtak: elsősorban a Bécsi-medencére és a Dévényi-kapu vidékére jellemzőek, de 

megtalálhatók e tárgyak a Zala-völgyében is. 

A késői időszakban a nyugati irányú fegyverkereskedelemről írott forrással is 

rendelkezünk. A Nagy Károly által 805-ben kiadott fegyverkereskedelmet tiltó capitulare-

val két Duna menti várost, Passaut és Regensburgot nevezte meg ellenőrző pontokként.1385 

Ez alapján elsősorban a Duna tekinthető közvetítő közegnek, de a Zala megyei leletek 

alapján egy déli útvonallal is számolhatunk. 

                                                 
1385 Capitulare 44, 7 p. 123.: SZÁDECZKY-KARDOSS 1992, 307.; POHL 2002, 195. 
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VIII. A fegyverek sírba helyezése – mellékletadási szokások  
 

 

A fegyverek sírba helyezése és a sírokban talált fegyverek pozíciója inkább a temetkezési 

rítus, mint a fegyvertörténet kérdése. A fegyverek sírba helyezését alapvetően több tényező 

befolyásolhatja a fegyverek méretétől (egyes fegyverek pl. lándzsák egyszerűen nem 

férnek be a koporsóba) kezdve a hitvilágig, illetve mágiáig. Mivel a disszertáció témája az 

avar szúró- és vágófegyverzet kutatása, itt nem foglalkozunk olyan nem ide vágó 

jelenségekkel, mint a női és gyereksírokban feltehetőleg mágikus szereppel bekerült 

nyílcsúcsokkal és páncéllemezekkel vagy sodronypáncél-foszlányokkal, de ezek a 

jelenségek figyelmeztetnek bennünket arra, hogy a fegyver nem feltétlenül eredeti 

funkciójában kerülhet sírba.  

A lándzsák földrajzi eloszlásában megfigyelhető egyenetlenség nem kizárólag a 

fegyverzet különbségeivel magyarázható, hanem a temetkezési rítusban mutatkozó 

különbséggel is. A lándzsákat gyakran lósírba vagy lovas sír esetében a ló mellé temetik. A 

kora avar kori lándzsák jelentős részét (106 példányt) lósírba temettek, 50 példány pedig 

lovas sírból származik. A fentiek alapján a kora avar kori lándzsák több mint felét lovak 

mellé helyezték.  

A kora avar kori lándzsák előkerülés szerinti 
megoszlása

34%

16%

50%
lósír
lovas
gyalog

 
Hasonló jelenség figyelhető meg a késő avar korban is, ám ekkor már eltolódás 

történt a lovas férfisírok javára. A késő avar korban a lándzsaleletek legnagyobb része (95 

db, 54 %) lovas sírokból származik, a lósírok száma nagyon alacsony, míg viszonylag nagy 

számban ismertek fegyveres férfisírokból származó lándzsák. A ló nélküli fegyveres 
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férfisírokból származó lándzsák az Alföldön koncentrálódtak (69,2 %) csakúgy, mint a 

közép avar korban, de kisebb számban előfordulnak a Dunántúlon és a Duna mentén is 

megtalálhatóak voltak, bár e területen arányuk elenyésző. A lósírokból származó lándzsák 

is elsősorban az Közép-Tisza mentére (Tiszaderzs és Tiszafüred) jellemzőek, de 

megtalálhatók dél-dunántúli lelőhelyeken (Kaposvár–Toponár és Fészerlak) is.  

 

A késő avar kori lándzsák sírtípusok szerinti 
megoszlása

9%

54%

37%
lósír

lovas sír

gyalog

 
Lovas sírokból származik a mai Szlovákia területéről származó lándzsaleletek 

döntő többsége (94 %-a), de előfordul ez a mellékletadási szokás a Dunántúlon, az 

Alföldön és Erdélyben is. A lovas sírokban a lándzsát rendszerszerűen a ló feje mellé, 

általában annak a jobb oldalára helyezik.  

Érdekes jelenség, hogy egyes nagy sírszámú és gazdag mellékletű temetőkben 

egyáltalán nem jellemző a lándzsa sírba helyezése. Ezekben a temetőkben általában a lovas 

sírok is hiányoznak, így elképzelhető, hogy a két jelenség között valamiféle kapcsolat van. 

Ezek közé a temetők közé tartoznak a zsélyi, a jászapáti és a Szeged–Fehértó A és B 

temetők is. Mindegyik fent említett temető gazdag és nagy sírszámú közép avar kori 

sírcsoportokkal rendelkezik, a jellemző fegyverkombináció pedig a kard/szablya és az 

íjászfelszerelés kombinációja.  

A továbbiakban a sírleírásokból és sírrajzokból nyerhető adatok alapján próbálom 

röviden bemutatni a szúró- és vágófegyverek síron belüli elhelyezését. Sajnos a 

lándzsacsúcsok esetében viszonylag sok a szórvány darab, és e tárgytípus elhelyezkedését 

a sírt ért bolygatások is erősebben érintették, emiatt mindössze 156 lándzsacsúcs 

elhelyezkedését tudtam vizsgálni. A viszonylag alacsony darabszám miatt az arányoknak 

jóval nagyobb jelentősége van ez esetben, mint az abszolút számoknak. 
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A fentiek alapján a lándzsák sírba helyezése erősen kötődött a ló- és lovas sírokhoz. 

Ezekben az esetekben a lándzsákat leggyakrabban a ló feje mellé helyezték (92,3 %),1386 

míg egyes esetekben a ló lábai mellé kerültek (7,7 %).1387 A lándzsacsúcsokat általában a 

ló fejének jobb oldalára helyezték,1388 jóval ritkábban fordulnak elő a bal oldalon.1389

A férfisírokban a lándzsacsúcsok leggyakrabban a lábakhoz kerültek (68,37 %),1390 

ritkábban előfordultak a fej mellett (14,5 %),1391 a felkarnál (12,8 %),1392 egyedi esetekben 

pedig a medencénél (2,5 %)1393 és a kézfejeknél (1,7 %)1394 is. A leggyakrabban a halottak 

jobb lábfejénél helyezték el a lándzsacsúcsokat,1395 a bal oldali pozíció jóval ritkább.1396 A 

fentiek alapján tehát a lándzsacsúcsok elhelyezésekor nem érvényesült fordított világkép, 

mert ezeket a tárgyakat az életben is jobb kézben tartották. Jellemző, hogy a lándzsák 

hegyét a sír lábak felőli vége felé irányították. 

A kardok esetén a legjellemzőbb sírba helyezési mód a halott bal oldalára fektetés 

volt. Ez utóbbi jelentheti a bal felsőtestet, sőt esetenként viseleti helyzetben az altest bal 

oldalát is. A kardok túlnyomó többségének hegye a lábak felé mutat, a néhány kivételt 

csupán késő avar kori saxok képezik. Ez a sírba helyezési szokás a nyugati területeken is 

megtalálható.  

A vágófegyverek sírbeli helyzete alapján hat fő csoportot választhatunk szét:  

1. a bal kar mentén  
(Kat. 615., 616., 638., 669., 692., 697., 702., 731., 757., 763., 808., 814., 815., 837., 850., 872., 873., 889., 
895., 896., 898., 902., 903., 904., 905., 908., 912., 913., 921., 923., 924., 925., 1015., 1020., 1065., 1068., 
1080., 1082., 1091., 1094., 1096., 1131., 1148., 1151., 1153., 1154., 1157., 1186., 1201., 1232., 1235., 1244., 
1250., 1278., 1281., 1285., 1286.)  
 

                                                 
1386 A továbbiakban csak azokat az eseteket ismertetem, ahol a sírleírás vagy sírrajz alapján meghatározható 
volt a lelet elhelyezkedése. Kat. 7., 130., 153., 159., 171., 183., 186., 238., 239., 241., 242., 249., 250., 251., 
253., 256., 285., 289., 291., 293., 294., 295., 297.,  340., 394., 419., 426., 436., 440., 486., 494., 501., 502., 
512., 516., 589. (36 eset) 
1387 Kat. 245., 248., 258 (3 eset) 
1388 Kat. 130., 159., 171., 242., 249., 285., 289., 293., 297., 419., 426., 502., 512., 516. (14 eset, 73,68 %) 
1389 Kat. 250., 251., 253., 256., 295. (5 eset, 26,3 %) 
1390 Kat. 14., 30., 64., 68., 148., 150., 156., 192., 193., 194., 195., 240., 254., 255., 265., 267., 268., 270., 
271., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 286., 287., 288., 290., 296., 344., 360., 364., 366., 
392., 393., 424., 429., 430., 432., 435., 437., 439., 480., 483., 495., 497., 499., 500., 509., 511., 515., 517., 
519., 522., 524., 524., 525., 526., 527., 530., 533., 535., 537., 538., 542., 544., 549., 550., 552., 554., 555., 
556., 557., 560., 570., 571. (80 eset) 
1391 Kat. 15., 191., 243., 282., 292., 345., 358,. 363., 365., 390., 434., 488., 520., 521., 539., 541., 543. (17 
eset)  
1392 Kat. 32,. 190., 209., 284., 349., 357., 362., 422., 423., 503., 532., 548., 559., 562., 586. (15 eset) 
1393 Kat. 18., 428., 433. (3 eset) 
1394 Kat. 498., 561. (2 eset) 
1395 Kat. 14., 30., 33., 64., 148., 150., 192., 193., 194., 195., 254., 255., 265., 267., 278., 290., 296., 360., 
430., 480., 495., 497., 499., 509., 511., 515., 517., 519., 522., 524., 525., 526., 530., 535., 537., 538., 542., 
544., 550., 552., 554., 555., 556., 557., 560., 571. (46 eset, 82,1 %) 
1396 Kat. 156., 283., 364., 366., 393., 432., 435., 483., 549., 570. (10 eset, 17,85 %) 
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Összesen 57 ilyen temetkezés ismert, így ez tekinthető a legelterjedtebb mellékelési 

formának. Ez esetben a kardot egészen biztosan lecsatolták az övről és utólag helyezték a 

sírba. Az avar kor kezdetétől a végéig megmaradt ez a szokás, minden vágófegyver típus 

esetében előfordul. Gyakori, hogy a kardot a könyök és a térd között helyezték el, más 

esetekben a kard markolata az elhunyt vállánál fekszik.  

2. a bal láb mentén a csípőcsonttól  
(Kat. 603., 628., 696., 701., 764., 816., 854., 859., 894., 897., 900., 901., 909., 910., 955., 956., 984., 1099., 
1149., 1190., 1240., 1280., 1288.) 
Összesen 23 ilyen temetkezés ismert. Ez esetekben előfordulhat, hogy a kardot az övre 

felcsatolva helyezték a sírba, de ez sem szükségszerű.  

3. a halott bal oldalán  
(Kat. 605., 611., 667., 688., 779., 810., 823., 853., 880., 907., 920., 995., 1024., 1029., 1064., 1114., 1143., 
1147., 1229., 1252., 1279., 1284., 1294.) 
Összesen 23 ilyen temetkezés ismert. Sajnos több esetben a sírleírások nem adnak 

pontosabb adatokat a vágófegyverek fekvéséről, de gyakran jelzik, hogy az melyik oldalon 

volt található.  

4. a halott jobb karja mentén  
(Kat. 793., 899., 1000., 1098., 1152., 1228., 1231., 1236., 1237., 1239., 1241., 1283.) 
Mindössze 12 ilyen sír ismert.  

5. a halott jobb lába mentén  
(Kat. 670., 695., 818., 891., 893., 986., 1035., 1095., 1097., 1100., 1205., 1238., 1243., 1287., 1293., 1298., 
1299., 1300.)  
Összesen 18 ilyen eset ismert. Közöttük gyakori a saxok ilyen elhelyezése, ami a normál 

viseleti pozíticónak felel meg. 

6. a halott jobb oldalán  
(Kat, 630., 758., 817., 881., 960., 961., 962., 1025., 1026., 1030., 1031., 1071., 1072., 1077., 1079., 1155., 
1158., 1277., 1282., 1289., 1290., 1292., 1295., 1296.) 
Összesen 24 olyan eset ismert, amikor a sírleírások csak azt tüntették fel, hogy a halott 

jobb oldaláról került elő vágófegyver. Gyakori ez a saxok esetében, melyeknél ez 

tekinthető a normál viseleti oldalnak.  

 

A kutatásban felmerült a vágófegyverek a halott testének bal vagy jobb oldalára 

helyezésének jelentésének szimbolikus értelmezése. Eszerint a vágófegyverek normál 

viseleti helyzete a halott bal oldalán van, ezért a jobb oldalon elhelyezett vágófegyverek a 

szokottól eltérő, fordított túlvilágképre utalna. Ezt az elméletet Bóna István cáfolta, aki 

szerint a halott jobb oldalára elhelyezett fegyverek a balkezességgel állnak kapcsolatban, s 
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épp ezért van az, hogy a baloldalon elhelyezett fegyverek száma messze túlszárnyalja a 

jobb oldalon levőkét.1397

A vágófegyverek sírba helyezésén belül a saxok sajátos szerepet töltenek be, mivel 

a legtöbb vágófegyverrel ellentétben ezeket a tárgyakat a jobb oldalon viselték. Az ismert 

saxoknak mindössze 24%-a elemezhető ebből a szempontból. Jellemző mellékletadási 

szokás, hogy a langsaxokat a baloldalon heggyel felfelé helyezték el.1398 A fegyverek ilyen 

helyzete megegyezik a nyugati területeken meglevő szokásokkal.1399 Egy másik jellemző 

sírba helyezési mód során a sax a jobb lábszár mellé került,1400 hasonló jelenséggel 

Ausztria néhány korai karoling temetőjében találkozhatunk.1401 A nyugati szokások és az 

avar rítus között nagyobb különbségek csak a lovastemetkezések esetében volt 

megfigyelhető. 

Bóna ez esetben nem számolt ugyanakkor azzal, hogy egyes vágófegyvereknél, 

mint például a saxok, éppen a jobb oldal számít rendes viseleti helyzetnek. Ráadásul a 

vágófegyverek nem felcsatolva, eredeti helyzetükben kerültek a sírokba deponálásra, így 

azok nem feltétlenül mondanak bármit a halott eredeti kézhasználatáról vagy akár a 

túlvilágképről. Annyi mindenesetre megfigyelhető, hogy egyes lelőhelyeken, mint például 

Zsélyen a vágófegyverek jobb oldalon való elhelyezése gyakoribb volt, mint más 

lelőhelyeken. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a vágófegyverek sírbeli helyzete nem mutatja 

közvetlenül a viseleti helyzetet, mivel azokat legtöbb esetben lecsatolva, már a holttest 

elhelyezése után helyezték el a koporsón belül vagy kívül.  

 

                                                 
1397 BÓNA István (1979, 28. ) tíz sírt sorolt fel, melyekben a vágófegyvert a halott bal karja mellé helyezték 
el. 
1398 Cseklész 53. sír (Kat. 627.), Zalakomár 144. sír (Kat. 1266.) 
1399 Ursula KOCH (1977, 105.) megfigyelései szerint a legtöbb kurz- és breitsax a schretzheimi temető 
sírjaiban bal oldalt heggyel felfelé állt. 
1400 Zwölfaxing (Kat. 1253), Münchendorf (Kat. 996.) 
1401 Gusen (TOVORNIK 1985, 199.), Auhof bei Perg (idem 1986, 419.) 
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IX. Viselet – képi ábrázolások 
 

1. A felfüggesztés 
 

A vágófegyverek felfüggesztése azok sírbeli helyzete alapján nem rekonstruálható, mert 

legtöbbször lecsatolva helyezték azokat a sírba. A halott sírba fektetése során ugyanis nem 

volt célszerű ezt a hosszú lelógó tárgyat a viseleten tartani, így általában a már sírban vagy 

koporsóban fekvő halott mellé helyezték azt. A fentebb felsorolt okok miatt a kardok 

felfüggesztését elsősorban a képi ábrázolások és a kardok szerkezeti elemei alapján 

vizsgálhatjuk.  

A képi ábrázolások a korszakban nagy területen szóródnak, és legtöbbjük nem 

közvetlenül az avarokra vonatkoztathatók.1402 Használatukról mégsem mondhatunk le, 

mert így nagy területeken figyelhetők meg a kard felfüggesztésében lezajlott változások.  

A kard szerkezeti elemei közül a kard szerelékei elsősorban a tok veretei és a 

kardfüggesztők emelhetők ki, melyek már formájukban és elrendezésükben is sokat 

elárulnak viseletük módjáról.1403  

A kardok felfüggesztésében a kora avar korral párhuzamosan mélyreható 

változások történtek. Ebben az időben terjedt el a kardok két ponton történő felfüggesztése, 

melynek során a két függesztőfüllel a kardot mintegy 30-45 fokos szögben megdöntve 

viselték, ellentétben a korábbi egypontos függőleges viseleti móddal. Ennek nem csupán 

divattörténeti jelentősége volt, hanem jelentősen hatott a kardok alkalmazására, sőt azok 

fejlődésére is. 

Egypontos felfüggesztés 
A függőleges, egypontos felfüggesztés esetén a kard helyzete folyamatosan 

változhat, és akadályozhatja a viselőjét a mozgásban is. Ez a viseleti mód nagyon 

megnehezíti a kard kirántását szükség esetén, így a harc folyamán is hátrányos lehet. A 

kétpontos, rézsűs felfüggesztés legfőbb előnye ugyanakkor, hogy a kard dőlésszöge 

nagyjából állandó, nincs kitéve nagyobb mozgásoknak, nem akadályozza a viselőjét sem a 

                                                 
1402 E tekintetben elsősorban a 7. századi szogd falfestményekre (Pendžikent, Afrasiab), a szászánida 
sziklavésetekre (Takht-e Suleyman, Taq-e Bostan) és ezüsttálakra (HARPER 1983), kínai sírok 
falfestményeire vagyunk utalva. 
1403 Az avar kori kardok függesztővereteinek osztályozásával és kronológiájával a III.3.d fejezetben 
foglalkoztam.  
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gyalogos, sem a lovas mozgásban, könnyebb és gyorsabb kirántani, így 

összehasonlíthatatlan előnyökhöz juttatja használóját.1404  

Az avar kor különleges jelentősége e problémakör vizsgálata szempontjából, hogy 

benne az egy- és kétpontos felfüggesztés egyaránt megtalálható, ez az az időszak, amikor 

Európában megjelent és elterjedt a kétpontos felfüggesztés, ráadásul a legtöbb függesztőfül 

éppen kora avar kori sírokból származik,1405 így segítséget nyújthatnak e váltás 

kronológiájának megismeréséhez is. 

Az avar korban az egypontos felfüggesztést az állatfejes akasztók (F.1), a piramis 

alakú spathagombok (F.2) és a mészkőgyöngyök (F.3) képviselik. Ezek mindegyike a 

spathakhoz kötődött, közös sajátosságuk, hogy a spatha (V.I.A/1.a) pengéjén a pengetőtől 

általában 10-15 cm-re helyezkedtek el párban. Ez nagyjából a használatát is rekonstruálni 

engedi.1406 Érdekes jelenség, hogy ez a fajta felfüggesztési mód kizárólag a nyugati eredetű 

spathakhoz (V.IA/1.a) kötődik a kora avar korban, a későbbiekben pedig teljesen eltűnik. 

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy az avar kori kardokra széles körben jellemző 

függesztőfülek egyáltalán nem ismertek spathakról, ez esetben tehát a fegyvertípushoz 

jellegzetes viseleti mód is járult.1407

A széles, kétélű, vércsatornával ellátott pengéjű kardokat (I.A/1.a)  az úgynevezett 

spathaövekre függesztették fel. A témát Vida Tivadar alaposan feldolgozta,1408 így az 

alábbiakban az ő főbb eredményeit egészítem néhány újabb adattal. A Kárpát-medencéből 

három fő spathaövtípus ismert: a Weihmörting- , a Herrlisheim-Schwarzrheindorf- és a 

Civezzano-típusú. 

A Weihmörting-típusú spathaövek hosszúkás téglalap alakú öntött bronz veretekkel 

jellemezhetők.1409 A típus már a pannóniai langobardoknál is feltűnt,1410 de használatuk az 

                                                 
1404 A kardfelfüggesztés e változásának óriási irodalma van, mely gyakorlatilag a teljes eurázsiai térséget 
felöleli. (NICKEL 1973, 131–142.; TROUSDALE 1975.; AMBROZ 1986a; idem 1986b; OVERLAET 1993, 
93–94., BAUMEISTER 1998.; KOCH 1998a; idem 1998b; idem 2006.; MASIA 2000.) 
1405 Jelenlegi ismereteim szerint 45 avar kori sírból ismert P-alakú függesztőfül, a Kárpát-medencén kívüli 
területekről pedig mindössze 35 P-alakú függesztőfült ismerek, amibe az ábrázolások is beleszámítanak. 
1406 Használatukat Wilfried MENGHIN (1973a, Abb. 33.; idem 1983, 114–115.; 150.) rekonstruálta, újabb 
rekonstrukciójukra (BAUMEISTER 1998) 
1407 Ezt részletesen VIDA Tivadar (2000, 161–175.) írta le, és rekonstruálta az úgynevezett spathaövek 
használatát. 
1408 VIDA 2000, 161–175. 
1409 Az elnevezés Hans ZEIß-től (1934, 39.) származik, de a típust Hermann AMENT (1974, 153–161.) 
határozta meg. 
1410 A langobard darabokra a maszkos díszítés a jellemző: Szentendre 34. sír (BÓNA 1974, 122., 62–63.) 
Wilfried MENGHIN (1983, 359.) ezt a darabot a Bülach – Nocera Umbra típusba sorolta (ibidem, Liste C 
II.1.) A típus feltűnik a pottenbrunni temető 65. sírjában is (STADLER et al. 2003, 267., Abb. 3.)  
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avar korban is folytatódott.1411 Az avar kori példányok jellegzetessége a szalagfonatos 

díszítés.1412 A spathaövet gyakran a kard pengéjére tekerték, és úgy helyezték azt a 

sírba.1413 A spathaöv kardra tekerése a meroving kori Európából ismert jelenség volt.1414 A 

Weihmörting-típusú spathaöv-garnitúrákat a meroving kori Nyugat-Európában a 6. század 

utolsó harmadától a 7. század első harmadáig használták.1415

Az ún. Herrlisheim-Schwarzrheindorf-típusú spathaövek közös jellemzője, hogy az 

öntött téglalap alakú veretek közepén téglalap alakú áttörés figyelhető meg. A veretek 

széle poncolt. Az oldalukon levő 3-3 nittszög alapján itáliai műhelytradícióra vezetett 

vissza.1416 A típushoz tartozó példányok csak a Szekszárd–Bogyiszlói úti temetőből 

ismertek.1417 Datálása az előző csoportéval megegyzik. 

A spathaövek között a Civezzano-típusba sorolható az úgynevezett Jankovich-

aranyak közé tartozó rombusz alakú veret, amely egy mellékszíj kiindulásaként 

értelmezhető.1418 Ez a spathaöv-típus a 7. század első harmadától a század végéig volt 

használatban.1419

 

Az egypontos felfüggesztés ugyanakkor nem kizárólag a meroving világban széles 

körben elterjedt spathakra volt jellemző, hanem általánosan megjelent kétélű kardokon az 

5–6. század folyamán Kínától Iránig és Közép-Ázsiáig. Ennek egyik legjellegzetesebb 

formája az úgynevezett „csúszkák"1420 alkalmazása volt, melyek drágakőből, vasból, 

bronzból, sőt akár fából is készülhettek.1421 Ez a felfüggesztési forma a késő-római kortól, 

a 3. századtól terjedt el, és Eurázsia legkülönbözőbb pontjain azonos formában volt 

                                                 
1411 A Szekszárd–Bogyiszlói úti temető 390. sírjából 3 db öntött bronz, hosszúkás, téglalap alakú, kettős 
szalagfonatmintával díszített övveret került elő a hozzájuk tartozó csattal és szíjvéggel együtt. Az övet a 
spathara tekerték fel. (ROSNER 1999, 54, Taf. 28/1.) Viseleti módját VIDA Tivadar (2000, 163, Abb. 2.) 
rekonstruálta. Pontos párhuzama a Kölked–Feketekapu A-268. sírból származik (kat. 901.). 
1412 Kat. 901., 1099. vö.: (MENGHIN 1983, 147.)   
1413 Kat. 1099., ezt a szokást a tiszagyendai sírban is megfigyelték. 
(http://www.hnm.hu/tud/hu/kozle/Announcement.php?ID=2586; http://nol.hu/cikk/424087/; 
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=15458)  
1414 KOCH 1990, 176; CLAUß 1976, 55–56.  
1415 MENGHIN 1983, 40–46.; KOCH 1990, 176; REIß 1994, 56. 
1416 A típust W. Menghin különítette el: MENGHIN 1983, 253.; VIDA 2000, 164–165. 
1417 Kat. 1094., és 29. sír (ROSNER 1999, 11. Taf. 3/3.) 
1418 CHRISTLEIN 1971, 22–26, Abb. 7.; MENGHIN 1983, 42–45., Abb. 32–33.; REIß 1994, 56–58., Abb. 
15. A leletet VIDA Tivadar (2000, 167–168.) rekonstruálta Wilfried MENGHIN (1983, 48–53.) és M. 
BAUMEISTER (1998, 166–170.) munkái nyomán. A téma újabb irodalma: TERZER 2001, 176–181.; 
SCHWARZ 2004, 60–94. A Civezzano-típussal való azonosítást ugyanakkor jelentősen megnehezíti, hogy az 
ebbe a típusba sorolható leletek valamennyien tausírozott vasból készültek. 
1419 MENGHIN 1983, 48–52, 60. 
1420 Angolul ’scabbard slide’  
1421 E tárgytípus teljes feldolgozását és gyűjtését William TROUSDALE (1975) végezte el. 
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használatban Koreától egészen Kelet-Európáig.1422 Kisebb viseleti különbségek voltak a 

használatában, a rómaiak például vállszíjra, míg a perzsák az övükre függesztették fel vele 

a kardjukat. 1423 Ez a felfüggesztés Iránban II. Šapur (309–379) és II. Ardašir (379–383) 

korára funkcióját vesztette, és díszítőelemmé vált,1424 mely még II. Khosraw Taq-e Bostan-

ban ábrázolt kardján is látható.1425 Ez a felfüggesztési mód azonban sokáig megőrződött, az 

afganisztáni Funduqistan-ban még a 8. században is megtalálható ábrázolása a jóval 

korszerűbb kétpontos felfüggesztésű kardokkal párhuzamosan. 

Kétpontos felfüggesztés 
A kétpontos felfüggesztés először 5. századi tőrökön jelent meg, mint a hun korra 

datált novogrigorjevkai darab,1426 vagy a Tournai-i Childerich sírból származó 

aranyveretekkel díszített sax.1427 Hasonló tőrök pendžikenti szogd freskókról és Kučából 

párhuzamos időszakból (az 5. sz. végéről és 6. sz. elejéről) ismertek.1428 E függesztőfülek 

pontos párhuzama került elő a Tugozvonovo-i hun korra datálható temetkezésből, ez 

esetben azok egy kard felfüggesztésében játszottak szerepet.1429 A korábbi időszakban a 

tőröket is függőlegesen a tokjukon található négy oldalsó nyúlvány segítségével a combhoz 

kötözték.1430  

A tőrhüvelyek oldalsó függesztőfüleinek formája kezdetben félkör vagy téglalap 

alakú volt, majd a 6. század második felétől kezdve a P-alakú függesztőfülek váltak 

általánossá. E tőrök ferdén vagy vízszintesen függeszthették fel, az előbbi a kelet-

turkesztáni tohárokra, míg az utóbbi a szogdokra volt jellemző az ábrázolások alapján.1431 

zeket az új felfüggesztésű tőröket a szogdok vízszintesen, míg a kelet-turkesztáni tohárok 

lejtősen viselték.1432 E folyamat részeként értelmezhetők a dél-koreai (Kyongju) Kerim-lo-i 

                                                 
1422 A tárgytípus előfordulásáról a kelet-európai késő szarmata anyagban HAZANOV (1971, tabl. XV.) írt; a 
szászánida iráni használtatát Kate MASIA (2000, 191−194.) vizsgálta. Eurázsiai összefoglalását pedig 
William TROUSDALE (1975.) adta. 
1423 Az eltérő viseleti módot a szászánida sziklavésetek elemzése alapján Kate MASIA (2000, 200.) írta le. 
1424 TROUSDALE 1975, 93. 
1425 MASIA 2000, 205. 
1426 MINAEVA 1927, t. VI., vyp. III. 
1427 Anatolij Konstantinovič AMBROZ (1986a, 33., ris. 3.) éppen az előbb említett novogrigorjevkai tőr 
alapján javasolt új rekonstrukciót ARBMAN (1948.) korábbi elképzelése helyett. A legújabb rekonstrukcióját 
Dieter QUAST (2003, 597–614.) készítette el. 
1428 BELENICKIJ – MARŠAK 1979., idem 1973. A pendzsikenti freskók datálásáról (AZARPAY 1981, 35–
47.) 
1429 A lelet datálása ugyanakkor problematikus lehet, ugyanis a kard egyenes, egyélű volt, de a hüvelyét 
díszítő aranylemezek a közép-ázsiai polikróm stílussal díszítettek (UMANSKIJ 1978, 138, Ris. 9.). 
1430 Ez a rögzítési mód Abháziában egészen a 6. századig tovább élt. (VORONOV – ŠENKAO 1982, 148-
154., ris. 17–19.) 
1431 AMBROZ 1986a, 31. 
1432 Ibidem, 31. 
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és észak-kazahsztáni borovojei P-tartófüles tőrök is, melyek számos archaikus vonást 

őriznek.1433

A P-alakú tartófüles kardok a 6. század második felében terjedtek el Eurázsia szerte 

(L. térkép).1434  A legtöbb korai 7–8. századi függesztőfül P-alakú, de vannak B-alakú és 

háromíves függesztőfülek is. A továbbiakban kelet – nyugati irányban mutatom be e 

felfüggesztési mód elterjedését, ezzel azonban nem kívánok állást foglalni e felfüggesztési 

mód eredetét illetően.  

A kétpontos felfüggesztésű kardok Kelet-Ázsiában meg a 6. sz. második felében 

jelentek meg. Kínában a kardok datálását jelentősen megkönnyíti, hogy ismert halálozási 

dátumú magas rangú személyek (tábornokok és császárok) sírjaiból származnak, így 

legalábbis az eltemetés időpontját évhez lehet kötni. P-alakú függesztőfüles kardok az 569-

ben elhunyt Li Xian tábornok Ningxia-ban található sírjából és Wudi császár (+578) 

Xianyang-i sírjából is előkerültek,1435 és a P-alakú függesztőfülekkel ellátott karikás 

markolatvégű kardok általánosan elterjedtek maradtak Kínában a Sui- és a Tang-dinasztia 

idején is.1436  

Feltehetőleg kínai hatásra terjedt el a felfüggesztés e típusa a Távol-Keleten. Ez a 

kardtípus a 8. század első felére eljutott Japánba is, amint arról a Todeiji templomban 

őrzött Shosoin kincs arany- és ezüstveretekkel díszített kardja. 1437 E fegyver formai jegyei 

alapján (ívelt penge és fokél megléte) már szablyának tekinthető, így az egyben a 

legkorábbi távol-keleti szablya is. 

Belső-Ázsiában a Kudyrge-i temető 9. sírjából származó bizonytalan példányon 

kívül1438 nem ismertek függesztőfülek. Ugyanakkor Közép-Ázsia területéről a szogd 

falfestményeknek köszönhetően viszonylag sok ábrázolást ismerünk. Fontos megjegyezni, 

hogy a 690 körül készült afrasiabi (Szamarkand) I. épület déli falán előkerült ábrázolás 

tanúsága szerint a P-alakú függesztőfület nem csak kétpontos felfüggesztés esetén 
                                                 
1433 Ibidem, 31.  
1434 A térkép készítéséhez az alábbi gyűjtéseket használtam fel: AMBROZ 1986b, BÁLINT 1993, 29–31., 
KOCH 1998,a 572–584.) 
1435 ibidem, 574. 
1436 Alexender KOCH (1998a, 572–584.., Abb. 1.) részben ábrázolások, másrészt eredeti kardleletek alapján 
ezt a típust tartja a korszak jellemző kardtípusának. Ezek a leletek Shaanxi, Henan, Gansu és Shanxi 
tartományokból származnak. (FINSTERBUSCH 1976.) 
1437 A Shosoin kincs Shomu császár (701–756) és közvetlen hozzátartozóinak értékeit tartalmazta, tehát a 
kard jól datálható a 8. sz. első felére. A kincs leltára a kardot kínainak (stílusú vagy gyártmányú)  írta le.  
(SHIRAKIHARA 1978, 35–36.) Ez a datálás természetesen csak a megszerzés és a deponálás időpontjára 
vonatkozik, elképzelhető, hogy a kardot korábbi időszakban készítették. 
1438 Anatolij AMBROZ (1986b) a kudyrgei temető 9. sírjának kardját P-fülesként említi, ugyanakkor 
GAVRILOVA 1965, 24, tabl. XVII/10–11. alapján ez távolról sem egyértelmű. A tőrként meghatározott 
hosszú vastárgy mentén egy hurkosan visszahajtott végű vaspánt található, ami a tárgy felfüggesztésére 
szolgálhatott. Hasonló függesztőfülek a korszakból nem ismert, meghatározása bizonytalan. 
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használták, hanem az előfordult ún. csúszkával (’scabbard slide’) függőlegesen egy ponton 

felfüggesztett kardon is (CLXXI. tábla 3.).1439 Ez esetben a nem párban alkalmazott P-

alakú függesztőfül csak díszítésre szolgált.1440  

Iránban bár egyes kutatók már a 4. század végétől – 5. század elejétől számolnak a 

kétpontos felfüggesztéssel,1441 meggyőző bizonyítékok csak a 7. századból állnak 

rendelkezésünkre az új felfüggesztési mód elterjedésére. Ugyanis míg I. Khosraw (531-

578) és IV. Khormizd (579–590) még egypontos felfüggesztésű kardot viselt az 

ábrázolásokon,1442 addig II. Khusraw (590-627) már kétpontos felfüggesztésűt.1443 A 

kétpontos felfüggesztéssel egy időben újfajta övet is kezdenek ábrázolni a Taq-i Bustani 

sziklareliefeken, így valószínű, hogy a sokmellékszíjas öv elterjedése kapcsolatban állt a 

kétpontos felfüggesztésű kardokéval.1444 A régészeti leletekként ismert szaszanida kardok 

ugyanakkor nem azonosak a sziklareliefeken és a fémtálakon ábrázoltakkal. Valamennyien 

pikkelymintás1445 ezüstlemezes borításúak, két-két P-alakú függesztőfüllel ellátottak és 

ujjtámaszos markolatúak.1446 E kardok kivétel nélkül Daylaman-ból a Szaszanida 

Birodalom peremterületéről származnak, és a 7. századra datálhatóak.1447

A két ponton P-alakú függesztőfülekkel ellátott kardok Kelet-Európában is 

gyakoriak, megtalálhatók a Kaukázus vidékétől az erdős steppe határáig, a Volgától a 

Kárpátokig. Elterjedésüket részletesen e helyen részletesen nem ismertetem, mivel Anatolij 

                                                 
1439 AL’BAUM 1975, 45., Ris. 11.  
1440 A jelenség annál is inkább figyelemre méltó, hogy csak egyfajta viseletet hordó (homlokpántot viselő, 
szakállas, fülbevalós, torqueses) férfialaknál tűnik fel ez a fültípus, akiket LIVŠIC (1965, 6.) a déli falon 
ábrázolt követeket a freskón található szogd felirat alapján a heftalitákhoz kötött. Ez esetben a mai 
Afganisztán területén továbbélő kusano-heftalita uralkodó küldöttségéről van szó, mivel a közép-ázsiai 
Heftalita birodalom már 557/565-ben megszűnt létezni, és legkésőbb az 570-es években a heftalitákat 
Indiából is kiűzték. 
1441 William TROUSDALE (1975, 94.) szerint a szaszanidák a heftalitáktól vehették át ezt a felfüggesztésű 
módszert, vö. FRYE 1984, 345.; OVERLAET 1993, 93. 
1442 ORBELI – TREVER 1935., MASIA 2000., HARPER 1983.  
1443 (FUKAI – HORIUCHI 1969, pl. XC.) II. Khusraw kardja archaikus vonásokat őriz, a koptatója eltér a 7. 
századi Iránból ismert kardokétól. A szóban forgó Taq-i Bustan-i ábrázolást először Ernst HERZFELD 
(1941, 329−341.) kötötte II. Khusraw uralkodásához és 610-626 közé datálta azt. Hasonló felfüggesztésű 
kard ábrázolása látható az ún. Pur-i Vahman-i ezüsttálon is. (OVERLAET 1993, 93.) A II. Khusraw korabeli 
változásokhoz lásd még (MASIA 2000, 206−207.) 
1444 William TROUSDALE (1975, 96.) újfajta övszerkezetről ír a kardfelfüggesztés változásával 
kapcsolatban. (OEVERLAET 2006, 85.) 
1445 A díszítés szaszanida párhuzamaihoz: A pikkelymintás díszítés valószínűleg madártollakat utánoz, 
amivel kapcsolatban Bruno OVERLAET (1982, 201–202.; idem 1993, 93.) a zoroasztriánus hitre utalt, 
miszerint aki egy nagy madár (Varagna) tollait hordja magánál, az legyőzhetetlen lesz. 
1446 BÁLINT 1978, 173–177., OVERLAET 1993, 93.; MASIA 2000, 217−219. 
1447 Formai jegyek alapján felmerült annak a lehetősége is, hogy valójában nem is szaszanida, hanem szogd 
kardokról van szó (BRENTJES 1993, 34.). Ez az északnyugat-iráni elterjedtségük miatt nem valószínű. (vö. 
BÁLINT 1978, 177., OVERLAET 1993, 93.; idem 2006, 191–192.; MASIA 2000, 217.) 
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Konstantinovič Ambroz két tanulmányában összegyűjtötte őket.1448 A Kárpát-medencéből 

jelenleg 45 P-alakú függesztőfül ismert,1449 mely messze felülmúlja a kelet-európai leletek 

számát.1450 E függesztőfülek közül a legkorábbiak a 6. század második felére 

datálhatóak.1451  

Ez a felfüggesztés nem csak a steppére és Ázsiára volt jellemző, hanem a Bizánci 

Birodalom területén is elterjedt volt. Itáliából jelenleg három P-alakú függesztőfüles 

leletről van tudomásom. A Castel Trosino-i és Nocera Umbrai temetőkben ez a fültípus 

törökön található.1452 Dél-Itáliából pedig ezüstlemezzel borított P-alakú függesztőfüles 

kard is előkerült.1453 Mindössze egy ábrázolásról van tudomásom, a római Santa Sabina 

templom fa ajtaján egy férfit P-alakú függesztőfüles karddal a kezében ábrázoltak.1454

A fentiek alapján a kora avar kor P-függesztőfüles kardjai egy egész Eurázsiára 

kiterjedő folyamat részeiként értékelhetők, amely egy haditechnikai újítás – a kardok két 

pontos felfüggesztése– viharos gyorsaságú terjedését mutatja. Az újítás óriási jelentőségi 

                                                 
1448 AMBROZ (1986b.) gyűjtését BÁLINT Csanád (1993.) egészítette ki elsősorban a Kárpát-medencei 
leletekkel. 
1449 Lásd a III.2.d fejezet F.4 alfejezetét az avar kori P-alakú függesztőfülekről. 
1450 Jelenleg Kelet-Európából 19 példányról van tudomásom:  

1. Arcybaševo (AMBROZ 1986b, Nr. 17., BÁLINT 1993, 29.) 
2. Armievo (AMBROZ 1986b, Nr. 14., BÁLINT 1993, 30.) 
3. Borisovo (AMBROZ 1986b, Nr. 9., BÁLINT 1993, 31.)  
4. Borovoe (AMBROZ 1986b, Nr. 18., BÁLINT 1993, 32.) 
5. Čmi (AMBROZ 1986b, Nr. 16., BÁLINT 1993, 33.) 
6. Djurso (BÁLINT 1993, 35.) 
7. Glodosy (AMBROZ 1986b, 24., BÁLINT 1993, 36.) 
8. Ilovatka (AMBROZ 1986b, Nr. 10., BÁLINT 1993, 37.) 
9. Livencovka VII. 35. kurgán (BEZUGLOV – ILJUKOV 2007, 47.)  
10. Mala Pereščepino (AMBROZ 1986b, Nr. 32., BÁLINT 1993, 41.) 
11. Manjak (AMBROZ 1986b, Nr. 30., BÁLINT 1993, 42. ) 
12. Martinovka (AMBROZ 1986b, Nr. 6., BÁLINT 1993, 43.) 
13. Rovnoe (AMBROZ 1986b, Nr. 19., BÁLINT 1993, 45.) 
14. Sivašovka (ORLOV 1985, 98–105., BÁLINT 1993, 46.) 
15. Taman (AMBROZ 1986b, Nr. 22, 23. Kercs = Taman Bálint Gürcay Damm nyomán, BÁLINT 

1993, 48.) 
16. Üč tepe (AMBROZ 1986b, Nr. 7., BÁLINT 1993, 49. = a mai Salmanbeyli) 
17. Verhnaja Ešera, Pysta, (AMBROZ 1986b, Nr. 15., BÁLINT 1993, 50.) 
18. Vinogradnoe (KOMAR 2006, 361.9.) 
19. Voznesenka (BÁLINT 1993, 51.) 

1451 BÓNA István (1980, 49., 51.) a szegvári, a környei temető 75. és 99. sírjaiból származókat, a 
törökbálinti, a zsámboki és a csókai példányokat tartotta a legkorábbiaknak, és még a 6. századra datálta 
azokat. A zsámboki (kat. 1302.) és a csókai (kat. 692.) ilyen korai datálása problémás. A zsámboki kard 
esetében ennek ellentmondanak a kard markolatának díszítményei, és annak szoros kapcsolatai a Bócsa-
körrel. A csókai példány félkör alakú függesztőfülei pedig már a kora avar kor végére jellemzőek. 
Párhuzamai Tárnokról (kat. 1131.), Győrből (769.), Mór–Akasztódombról (25. sír, kat. 984.) és 
Pókaszepetkről (332. sír, kat. 1030.) ismertek. Ezt a datálást megerősíti: (GARAM 1991a, 147.) 
1452 Kidolgozásuk eltér a Kárpát-medencei és kelet-európai daraboktól, mindkét példányon jellemző az áttört 
díszítés, ráadásul a függesztőfület nem párban helyezték el, hanem egy kis méretű D-alakú második fület 
helyeztek el a tőr tokján. PAROLI – RICCI 2005, Tav. 3-4., 228–229. 
1453 THEISEN 2008, 390.  
1454 D’AMATO – SUMNER 2005, 12. 
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volt, mert a segítségével bal oldalt ferdén felfüggesztett kardok nem akadályozták a 

mozgásban a kard viselőjét, és elősegítették a kard kirántását is. Valószínű, hogy a 6-7. 

század folyamán tömegesen elterjedő egyélű kardok dominánssá válásában döntő szerepe 

volt az újfajta felfüggesztésnek is. A kínai és közép-európai példányok párhuzamos 

feltűnése ugyanakkor jelzi az innováció terjedésének sebességét, és egyben megkérdőjelezi 

e függesztőfülek eredetkutatásának létjogosultságát is. Véleményem szerint a jelenlegi 

forrásadottságok mellett e felfüggesztési mód eredete nem eldönthető. 

 

2. A lándzsa ábrázolása 
 

Az avar kori lándzsákról készült ábrázolások elsősorban a késő avar korra vonatkoznak, a 

korai lándzsaábrázolásokhoz csak külső források használhatók. Ezek közé tartozik az 

itáliai Isola Rizza-i kincslelet ezüsttáljának ábrázolása, amelyen egy lamellás páncélt és 

abroncsos sisakot (Spangenhelm) viselő harcos látható, amint hosszú döfőlándzsájával 

egyszerre két ellenséges gyalogost döf át.1455 Az ábrázolás feltűnő sajátsága, hogy a lovas 

kengyel nélkül ül a lovon, amely lehet ugyan kronológiai érv, de utalhat a művészi 

tradíciókra is.1456 A lándzsa a ló hosszához viszonyított aránya alapján annak nyele 5–6 

méter hosszú lehet,1457 így megegyezett a bizánci „kontos” hosszával.1458 A döfőlándzsa 

ábrázolása belső-ázsiai sziklarajzokról is ismert.1459

A késő avar kori lándzsákra vonatkozó képi ábrázolásokról Bálint Csanád a 

nagyszentmiklósi kincs „győztes fejedelem” ábrázolásával kapcsolatban írt,1460 később 

Martin Husár tekintette át ezt a témát,1461 legutóbb pedig Fancsalszky Gábor írt a témáról 

is a késő avar kori emberábrázolásos övveretekkel kapcsolatban.1462 A téma – a 

forrásanyag csekély számához képest jól feldolgozott, így ezekre csak röviden térek ki rá.  

                                                 
1455 A tál alappublikációja HESSEN 1968, 47. Abb. 3; 68.  Taf. 41–43.; az ábrázolást először WERNER 
1971, 110–111. használta fel az avar nehézlovasság harcmodorának rekonstruálásához. A kincsleletet 
általában a VI. század közepére datálják, és a lovast bizánciként szokás azonosítani. (HESSEN 1968, 68.) 
1456 Ez utóbbihoz lásd a nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsójának „győztes fejedelem” ábrázolását, ahol 
szintén nem ábrázoltak kengyelt lásd BÁLINT 2004a, 370., pedig a korsó biztosan a VIII. századból 
származik, amikor a kengyel használata már teljesen elterjedt volt az avar lovasságnál. 
1457 von FREEDEN 1991, 622. számításai szerint az ábrázolt lándzsa hossza, a ló hosszának kétszere. 
Maurikios II 6, 11 is utal a lovas kopják rendkívüli hosszára. Lásd: (DENNIS – GAMILLSCHEG 1981, 
123.)  
1458 E lándzsák 5–6 méteres hosszára lásd KOLIAS 1988, 192. 
1459 A türk kori lovas fegyveres harcosok ábrázolásait Jurij Hudjakov gyűjtötte össze. (HUDJAKOV 1986, 
166–167.; újabb gyűjtése: KUBAREV 2005, 108.) 
1460 BÁLINT 2004a, 359–362. 
1461 HUSÁR 2007, 29-41. 
1462 FANCSALSZKY 2007. 
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A késő avar korból mindössze öt lovas, lándzsás harcos ábrázolása ismert. Az 

ábrázolások fegyvertörténeti felhasználása ingoványos terep, mert az ábrázolóművészet 

sokkal inkább a saját logikáját, illetve bevált képtípusokat követ, mintsem a realitást. Az 

általunk ismert ábrázolások rendkívül kis méretűek (a legnagyobb nagyszentmiklósi 

ábrázolás is mindössze 6,8 cm-es)1463 így szükségszerűen sematizáltak.  

A Komárom-hajógyári temető 71. sírjának öntött bronz aranyozott nagyszíjvégének 

szíjbefogójánál bal kezében lándzsát tartó lovas harcos ábrázolása látható.1464 A 

nagyszíjvég nagyobb részét poncolt hátterű indavirágok borítják. Jozef Zábojník a sírt a 8. 

század második felére datálta.1465  

A lándzsás lovas harcos ábrázolásának további két példája a Balatonszőlős-TSz-

istálló temető A. sírjából ismert, ahol két aranyozott korong alakú öntött bronz veretek 

láthatók.1466 A lovas ezen az ábrázoláson a jobb kezében tartja a lándzsát, de nem lehet róla 

eldönteni, hogy a képen a lovas dobni akarja-e a fegyvert (ez esetben dárdáról lenne szó), 

vagy felülről lefelé kíván vele szúrni. 

Hasonló lovas férfiábrázolás ismert a Bánhalom – Czebe puszta II. víztárolói 

temető 1. sírjának öntött bronz nagyszíjvégéről, ahol a lovas a jobb kezében lándzsát tart, 

amelyet vagy eldobni készül, vagy az előtte álló pávasárkányba (szenmurv) szúr.1467 Bár az 

ábrázolás tartalma több ponton is vitatott, a lándzsa ábrázolása ez esetben egyértelmű. 

Ján Dekan a késő avar kori lovas lándzsás ábrázolások előképét a szaszanida és a 

kopt művészetben látta,1468 ugyanakkor ezek a párhuzamok meglehetősen távolinak 

tűnnek. Nem szabad elfeledkeznünk a bizánci Szent György (vagy Bellerophon) 

ábrázolások hasonló ikonográfiájáról sem, azokon ugyanis a lovasok lándzsája az itt 

említettekhez hasonlóan lefelé mutat.1469  

A képi ábrázolások közül legnagyobb jelentősége a nagyszentmiklósi 2. korsónak 

van, ahol rombusz alakú átlyukasztott pengéjű zászlós lándzsát ábrázoltak az ún. győztes 

fejedelem kezében.1470 Bálint Csanád a lándzsát az erdélyi késő avar kori áttört pengéjű 

lándzsákkal hasonlította össze (pl. Tövis), és felhívta a figyelmet arra is, hogy a 

                                                 
1463 BÁLINT 2004a, 359. 
1464 TRUGLY 1987, tab. XV/8a. 
1465 ZÁBOJNÍK 1995, tab. III. 
1466 NÉMETH 1969, 6-7. ábra 
1467 KAPOSVÁRI – SZABÓ 1956; FETTICH 1990; FANCSALSZKY 2007, 55. tábla 
1468 DEKAN 1972, 434. 
1469 BÁLINT Csanád (2004a, 361.) a nagyszentmiklósi 2. korsó ún. „győztes fejedelem” ábrázolásával 
kapcsolatban, az avar kori lovasábrázolások Szent György ikonográfiájával való kapcsolatáról írt (lásd még 
TÓTH 2005, 184–186.) 
1470 GSCHWANTLER 2002, 15; BÁLINT 2004a, 424. 
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lándzsacsúcson ábrázolt két pont analógiája megfigyelhető III. Tiberios bizánci császár 

(698–705) arany solidusán is.1471 Hasonló háromszög alakú, átlyukasztott pengéjű lándzsát 

eddig csak a Kassa-zsebesi 48. sírban találtak,1472 mely kísérőleletei alapján a 8. század 

második felére datálható  éppúgy, mint a nagyszentmiklósi kincs 2. korsója.1473 A képtípus 

jelentősen eltér mindhárom korábban idézett ábrázolástól, mivel azokban a lándzsa vagy 

lefelé mutatott, vagy dobóhelyzetben állt, a nagyszentmiklósi korsón pedig a jobb vállon 

pihen. 

A zászlós lándzsák ábrázolása széles körben ismert. U. Kőhalmi Katalin elsősorban 

a zászlós lándzsák steppei hátterével foglalkozott.1474 A zászlós lándzsa ábrázolásának 

valóban jó párhuzamai vannak Bulgáriában1475 és az Altaj vidékén,1476 de megtalálhatók 

Kínában,1477 a Volga vidéken,1478 az itáliai langobardoknál1479 és Bizáncban is. A zászlós 

lándzsa tehát általános jelenségnek tekinthető. 

                                                 
1471 ibidem, 364. 
1472 BUDINSKÝ-KRIČKA – TOČÍK 1991, 14–15, Taf. II/1. 
1473 BÁLINT 2004a, 564. 
1474 KŐHALMI 1972, 115. 
1475 Veliki Preslav sziklavéset: JOTOV 2004, 37. kép 
1476 APPELGREN-KIVALO 1931, Abb. 81, 93.; MAVRODINOV 1943, 115, Fig. 74.; OKLADNIKOV 
1951, 143–154.; ALFÖLDI 1951, 132.; GYÖRFFY 1959, 1. kép; SOVETOVA – MUHAREVA 2005, 92–
105. 
1477 Egy 701-ből származó sír falfestményén: Murals in the Tomb of Li Chung-jun of the Tang Dynasty. 
Peking 1974. (idézi BÁLINT 2004a, 361.) 
1478 Šilovkai kurgán csontlemez nyeregveretén: BAGAUTDINOV – BOGAČEV – ZUBOV 1998, 184. 
1479 GROSSE 1923/24; von HESSEN 1971, 37–41. 
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X. Fegyverek és társadalom  
 

1. A fegyverkombinációk tanúsága 

 

 

Az avar korból ismert több mint 60.000 sír mindössze mintegy 2 %-ból (illetve a férfisírok 

5 %-ából) ismertek kardok, szablyák, saxok vagy lándzsák, így e közelharci fegyverek 

előfordulása ritkának mondható. Az avar korból összesen 672 kardot és 578 lándzsát 

ismerek. Az avar kor folyamán végig megfigyelhető a fegyvermelléklet-adás 

jelentőségének csökkenése és a mellékelt fegyverek csökkenő száma. Ez a közelharci 

fegyverekre is igaz.  

Vágófegyverek megoszlása
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A fenti diagramm a kardok, szablyák és saxok teljes számának az avar kor fő 

periódusai szerinti megoszlását mutatja.1480 Míg a kora avar korra 274 vágófegyver esik, 

addig a közép avar korra csak kevesebb, mint a fele (128 db), a késő avar korra pedig 184 

pengefegyver datálódik. Ha figyelembe vesszük, hogy a közép avar kor rövidebb (mintegy 

50-60 éves szakasz), mint a másik két periódus, akkor világosan látszik a folyamatos 

csökkenés.  

                                                 
1480 Természetesen a diagramm csak a datálható eseteket tartalmazza. 
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A lándzsák megoszlása
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Hasonló jelenség figyelhető meg a lándzsák esetében is, bár itt a közép avar kor 

jelentős alulreprezentáltsága is szembetűnik. A kora avar kor 308 lándzsájával szemben a 

közép avar korra biztosan csak 39 db datálható, a késő avar korból pedig 176 lándzsaleletet 

ismerünk. A közép avar kori leletek kis számát csak részben okozhatja a periódus rövid 

időtartama, ebben már fontos szerepet játszhatnak a megváltozott mellékletadási szokások 

és a közép avar kori lándzsák nehezen datálható volta is. A közép avar kor egy átmeneti 

szakaszt jelent, így nem csoda, ha a bizonytalan datálású darabokat inkább a korai vagy a 

késői fázisba helyezzük. 

E két fegyvertípus viszonylag ritkán kombinálódik egymással. Mindössze 53 olyan 

esetről van tudomásunk, ahol kard (szablya vagy sax) lándzsával együtt került elő. Ebből 

27 a kora avar korra, 6 a közép avar korra, míg 18 a késő avar korra esik. Megjegyzendő, 

hogy ez a kombináció-típus csak bizonyos régiókra koncentrálódik, így a kora avar korra 

eső 27 esetből 20 a Kelet-Dunántúlra, a késő avar korra eső 18 esetből 14 a mai Szlovákia 

területére, vagyis az egykori Avar Kaganátus északi peremterületére esik. A kora avar kori 

dunántúli koncentrációt a helyi meroving jellegű temetők, s valószínűleg valamilyen 

germán népesség meglétével magyarázhatjuk, míg a késő avar korban ez a jelenség már az 

északi peremterületekre koncentrálódik, és főleg (18-ból 16 eset) lovas sírokból ismert. 

Érdekes eredményeket hozhat e fegyvertípusok és a lovas, illetve lósírok közötti 

korreláció vizsgálata. Az avar kori lándzsák több mint negyede (160 eset, 28 %) került elő 

lovas sírból, ötöde (126 eset, 22 %) pedig lósírból. Ez meglehetősen magas arányt mutat, 

ez alapján a lándzsák sírba helyezése szoros kapcsolatot mutat a lóáldozat szokásával. A 

ló- és lovassírok egyben kronológiai eltérést is mutatnak, mivel a lándzsás lósírok 84,9 %-a 

a kora avar korból származnak, és a késő avar korban már csak a Közép-Tisza-vidékről 

ismertek ilyen sírok. Ezzel ellentétben a lovas sírok esetében már a késő avar kor 

dominanciája figyelhető meg, ide sorolható e sírok 60 %-a (96 eset), bár a kora avar kor is 
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szép számban képviselteti magát (46 eset, 28,75 %). Ez utóbbiak jelentős része a 

Dunántúlról származik. 

Lándzsák ló- és lovassírokból
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A kardok jóval kevésbé kötődnek a lovas sírokhoz, mint a lándzsák. Az avar korból 

ismert kardok mindössze 16 %-a származik lovas sírból, és elhanyagolhatóan kis része, 3 

eset lósírból.  

Kardok lovas és lósírokból
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Az összesen 98 lovas kardmellékletes sír 60 %-a a késő avar korból származik, és 

csak a negyede a kora avar korból. Ez arra utal, hogy jelentős változások történtek a 

mellékletadási szokásokban. A késő avar kori kardos – lovas sírok nagyobb része a Kárpát-

medence peremterületeiről származik, míg a kora avar korban leginkább az Alföldre volt 

ez a kombináció jellemző. 
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A lovas sírokból származó kardok kronológiai 
megoszlása
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A kardok ugyanakkor komoly korrelációt mutatnak az övgarnitúrák 

előfordulásával. A kardok (szablyák és saxok) mintegy 40 %-a származik olyan sírokból, 

ahol a halott veretes övet viselt. Ez az arány igen magasnak tekinthető. Jelenleg a 

statisztikába beleszámítottam a szórvány kardokat is, így ez torzíthatja az eredményeket.  

Övgarnitúrás sírok aránya a vágófegyveres 
sírokon belül
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Az öves sírok aránya nem volt állandó a kardmellékletes sírokon belül az avar kor 

folyamán. A kora avar korban ez még csak 36 %-ra tehető, a közép avar korra az arány 

felmegy 67 %-ra, a késő avar korban pedig az arány 43 %. A közép avar kori sírok ilyen 

magas arányát az okozhatja, hogy azonosításuk éppen az övgarnitúrák alapján történt. 

 

2. A kelet-dunántúli kora avar kori fegyverzet és annak kapcsolatai 

 

Ha a fegyverzet vizsgálatában a fent felsorolt torzító tényezők ellenére eredményeket 

várunk, akkor az egyes fegyvertípusok elterjedését nem elegendő önmagában vizsgálni, 

hanem azok kombinációira kell figyelni, pontosabb adatokat a gyakoriságoktól várhatunk. 

 244



Figyelembe kell venni az adott temetők temetkezési rítusát, datálását és feltételezhető 

társadalmi besorolását.  

Az elemzéshez néhány kelet-dunántúli, teljesen feltárt és publikált temetőt 

választottam ki, melyek alkalmasak lehetnek egy–egy reprezentatív vizsgálatra: a Kölked–

Feketekapu A1481 és B temetők,1482 a környei,1483 a Szekszárd–Bogyiszlói úti1484 és 

Budakalász–dunaparti1485 zömükben kora avar korra datálható lelőhelyek. A vizsgálatra 

kiválasztott temetők közös sajátossága, hogy valamennyit a kora avar kori dunántúli 

germán népesség temetkezési helyeként azonosították, és nagyobb mennyiségben 

tartalmaznak meroving eredetű fegyvereket is. Sajnálatos módon csak a környei temető 

antropológiai elemzése áll rendelkezésre.1486 A többi temetőnél problémát okoz, hogy nem 

egyértelmű a férfi és női sírok elkülönítése, amely a fegyveres temetkezések férfisírokon 

belüli arányának mérése miatt fontos. Lényegesek lehetnek a női és gyermeksírokból 

származó fegyverek is. A nem egyértelmű esetekben kénytelen voltam a mellékletek 

alapján elválasztani a nemeket.1487  

Mindez megnehezíti az adatok értelmezését, és egy olyan modell felállítását, 

amelyben a fegyverkombinációk mellett az elhunytak életkora, traumás sérülései, 

testalkata,  esetleges fogyatékosságai is helyet kapnának. Egy ilyen elemzés alkalmas 

lehetne annak kimutatására, hogy valóban csak a harcosokat temették-e el fegyverekkel, és 

mi volt azok szerepe a társadalomban? A fent leírt korlátozó tényezők miatt egy 

leegyszerüsített modellel dolgozom, amelyben a temetőben fegyveresen eltemetett férfiak 

arányát, egyes fegyvertípusok gyakoriságát és azok kombinációját hasonlítom össze. A 

következő számadatok, táblázatok és diagrammok a sírleírások alapján a saját számításaim 

alapján készültek. 

 

Kölked–Feketekapu A – esettanulmány 

                                                 
1481 KISS 1996. 
1482 KISS 2001. 
1483 SALAMON – ERDÉLYI 1971. 
1484 ROSNER 1999. 
1485 A temetőről jelenleg előzetes jelentések elérhetők, Vida Tivadarnak köszönhetően tanulmányozhattam a 
temető fegyverleleteit és dokumentációját. Ez úton is köszönöm. 
1486 E közlésnél a problémákat az antropológiai és biokémiai adatok (Lengyel Imre vizsgálatai) közötti 
ellentmondások és az életkoradatok értelmezi nehézségei jelentik. 
1487 A női sírok elkülönítésénél hasznosak lehetnek az orsógombok, egyes fülbevalótípusok, gyöngysorok 
(bár egy-két szem gyöngy férfisíroknál is előfordul), fibulák, hajtűk. Az övveretek sajnos nem mindig 
egyértelműek a nők övcsüngőviselete miatt, de vannak jellegzetes férfi övveretek, illetve csatok is, melyek 
segítségünkre lehetnek. A legegyértelműbb férfi-melléklet maga a fegyver, de például egy-egy nyílcsúcs 
vagy páncéllemez amulett-jelleggel bizonyosan női sírokban is előfordulhatnak. 
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A Kölked–Feketekapu A temető 683 sírjából 65-ben (9,5 %) találtak fegyvert. A fegyveres 

sírok közül négy ló-sír, két női sír, egy pedig gyermeksír. A fentiek alapján 58 fegyveres 

férfisírral számolhatunk a temetőben.1488 A eltemetettek harmadával, nagyjából 200 

férfisírral számolva a fegyveres sírok aránya férfisírok mintegy harmada (29 %-a). 

A fegyveres sírok aránya a férfisírokon belül a 
Kölked-Feketekapu A temetőben 
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A temető valamennyi önálló lósírjában találtak lándzsát, az egyikben, a 22. sírban 

íjcsontokat is. A temetőben a leggyakoribb fegyvermelléklet a nyílcsúcs, a temető harminc 

férfisírjában találtak nyílcsúcsokat. A temető 23 fegyveres sírjában csak nyílcsúcsok 

kerültek elő. Kiss Attila három típusra bontotta a nyílcsúcsokat: háromélű, nyéltüskés; 

köpűs, levél alakú és köpűs szakállas típusokra.1489 Ezek egymáshoz való arányát a 

következő diagramm mutatja.  

A nyílcsúcstípusok eloszlásának aránya a 
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A leggyakoribb közelharci fegyver a temetőben a lándzsa volt: összesen 27 sírból 

kerültek elő lándzsák, ezek közül négy ló-sír volt. Viszonylag gyakori leletnek számítottak 
                                                 
1488 A temető férfisírjainak meghatározását nehezíti, hogy az antropológiai leírás hiányzik, publikáló Kiss 
Attila nem törekedett az elhunytak nemének meghatározására a sírleírásokban. 
1489 KISS 1996, 236–237. A szerző a köpűs levél alakú hegyű nyílcsúcsoknak etnikai jelentőséget is 
tulajdonított és a gepidák dunántúli továbbélése melletti bizonyítékként kezelte (idem 1992, Liste 5.) 
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a vágófegyverek: 13 sírban találtak kardot, öt sírban pedig saxot találtak. A kardok 

legnagyobb része spatha volt (10 sírból), a fennmaradó három kard közül egy bizánci, egy 

P-füles kard, egy pedig egyélű kard. A temető 16 sírjából csak közelharci fegyverek 

kerültek elő. 

A fegyverfajták eloszlása a Kölked-Feketekapu 
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A fentieket összefoglalva tehát e temetőben a fegyveres férfisírok aránya igen 

magas volt, viszonylag gyakori leletnek számítottak a közelharci fegyverek, ugyanakkor az 

íjászfelszerelés is képviseltette magát. A lósírokhoz kötődő lándzsacsúcsok száma nagyon 

alacsony volt. A fegyverkombinációk alapján a temetőben eltemetettek jelentős része 

közelharci fegyvereket használó gyalogos harcosként határozható meg. 

 

Kölked–Feketekapu B – esettanulmány 
 
A Kölked-Feketekapu B temetőben teljesen más arányokkal számolhatunk. A temetőben 

feltárt 662 sírból 567 volt avar kori. Antropológiai elemzés ugyan nem áll rendelkezésre, 

de a férfisírok jól elválaszthatók, 135 sír volt egyértelműen férfisír. A problémát itt a 

kronológia okozza, ugyanis a temető jelentős részét közép- és késő avar kori sírok alkotják, 

melyek a mellékletszegénység miatt egyes esetekben igen nehezen elválasztható a kora 

avar koriaktól. Az elemzést segíti, hogy Kiss Attila a temetőt 16 sírcsoportra tagolta a 

publikációjában, ezek a kronológiai határokkal is egyeztethetőek.1490  

                                                 
1490 Kiss Attila felosztása szerint az I. csoport közép-avar, a II. csoport kora-avar kori germán, a III. csoport 
avar kori, a IV. csoport késő avar, V. csoport kora-avar kori gepida, a VI. csoport közép-avar kori, a VII. 
csoport kora-avar kori, a VIII. csoport avar kori, a IX. csoport kora-avar kori germán, a X. csoport kora-avar 
kori, a XI. csoport közép-avar kor vége, késő-avar kor eleje, a XII/A. csoport közép-avar kori, a XII/B. 
csoport kora-avar kor első fele, a XIII. csoport kora-avar kor VII. század első fele, XIV. csoport kora-avar 
kor, VII. század első fele, a XV. csoport bizonytalan, közép- vagy késő-avar kori, XVI. csoport közép avar 
kori. (KISS 2001, 191–380.) 
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A továbbiakban nem különítem el a kora avar kor egyes szűkebb periódusait Kiss 

Attila mintájára, mert a fegyverzetben látványos változások az egyélű kardok megjelenését 

leszámítva nem zajlottak le. A kora-avar kori csoportok közé számítom a II; V; VII; IX; X; 

XII/B; XIII. és XIV. sírcsoportokat. Ez alapján a temető 135 férfisírjából mindössze 30 

volt egyértelműen kora avar kori. Ezek közül mindössze 7 volt fegyveres sír.  

A fegyveres férfisírok aránya a Kölked-Feketekapui 
B temető avar kori férfisírjaiban
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A 18 lósírból csak kettőben találtak fegyvereket is, a 135. sírban nyílcsúcsok és 

lándzsa, míg a 209. lósírban tegez- és íjmerevítő csontok kerültek elő. A két fegyveres lósír 

közül csak az egyik, a 135. sír kora avar kori.  

A hét kora avar kori fegyveres sírban a leggyakoribb fegyvermelléklet a spatha, 

mely négy sírból került elő. Gyakori fegyvermellékletnek számít a nyílcsúcs és a lándzsa 

is, mely három-három férfisírból ismert. A fegyverkombinációkban Környéhez hasonlóan 

itt is a sokféleség jellemző, két spathat tartalmazó sírban találtak nyílcsúcsokat, egy sírban 

csak lándzsát helyeztek el fegyvermellékletként. Fontos különbség a lándzsa-melléklet 

esetében Környéhez képest, hogy itt a lándzsákat elsősorban férfisírokban, és nem 

lósírokban találjuk. Hogy ez funkcionális különbségre utal-e, vagy sem, egyelőre nehéz 

eldönteni. A legritkább fegyvermelléklet Környéhez hasonlóan itt is a pajzsdudor.   
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A fegyverfajták eloszlása a Kölked-Feketekapu 
B temetőben

0
1
2

3
4
5
6

7
8
9

1

nyílcsúcs

íjcsont

lándzsa

kard 

sax

pajzs

páncél

 
A Kölked B temetőben az íjászfelszerelés aránya kisebb, mint Környén, de még itt 

is jelentős szerepet játszik. Fontos különbség, hogy valamennyi kora avar kori fegyveres 

férfisírban találunk közelharcra utaló fegyvereket (lándzsát, kardot vagy pajzsot, illetve 

ezek kombinációját). 

 

Környe – esettanulmány  
 
A környei temetőben az 50 férfisírból 35-ben helyeztek el fegyvert is. A többi fegyveres sír 

közül öt lósír, egy pedig női sír volt. A fegyveres férfisírok arányát a környei temetőben az 

alábbi diagramm mutatja. 

A fegyveres sírok aránya a férfisírokon belül a 
környei temetőben
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A diagramm egyértelműen mutatja, hogy a környei temetőben a férfisírok több, 

mint kétharmada fegyveres volt. A lósírok egy-egy férfisírhoz kötődnek. A lósírokban 

Környén a fegyverek közül kizárólag lándzsákat helyeztek el. A környei temetőben sírból 

előkerült hat lándzsa közül öt ló-sírból került elő.  
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A két női fegyveres sírból egy láncpáncél került elő, mely a lemezpáncél-leletekhez 

hasonlóan amulett-jelleggel került a sírba.1491 Ezeket nem számíthatjuk a 

fegyvermellékletes sírok közé. 

A leggyakoribb fegyvermelléklet a nyílcsúcs volt, mely 18 sírból került elő, további 

három sírban nyílcsúcs nélkül íjcsontok voltak, így az összesen 32 fegyvermellékletesnek 

számító férfisírból 21-ben (a fegyvermellékletes sírok kétharmadában) volt íjászfelszerelés. 

Ebből 12 sírban íjászfelszerelésen kívül más fegyver nem volt megtalálható. A temetőből 

13 kard került elő sírból, melyből nyolc spatha, négy darab P-füles kétélű kard, kettő pedig 

egyélű kard. A P-füles kardok pengéje és a spathak között a különbség elsősorban a 

felfüggesztés módjában nyilvánul meg, a pengéjük méretei rendkívül hasonlók. 

A négy pajzsdudort tartalmazó sír1492 mindegyikében találtak kardot is, háromban 

spathat, egyben pedig P-alakú függesztőfüles kardot. Meglepő ugyanakkor, hogy a 

pajzsdudorral ellátott sírok közül háromban íjászfelszerelést is elhelyeztek. Ez már 

„túlfegyverzésnek” (Überbewaffnung)1493 tűnik, hiszen a pajzs akadályozná az íj 

használatát.  

A balta viszonylag ritka fegyver a temetőben, a 147. sírban a kelet-dunántúli kora 

avar kori temetőkből jól ismert bárd került elő íjászfelszereléssel (csontmerevítéses 

reflexíjjal és nyílcsúcsokkal), a 125. sírban pedig levél alakú lándzsával együtt balta is volt. 

A fegyverfajták eloszlása a környei temetőben
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1491 A temetőben hasonló jellegűek még a 41., a 91., a 106. és a 114. sírok, melyek közül kettő női sír, kettő 
pedig serdülő fiú sírja volt. 
1492 44., 50., 78. és 99. sírok 
1493 A kifejezésre lásd Raddatz nyomán STEUER 1970, 352., ahol arra utal, hogy alakulatban harcoló 
lándzsás harcos nem veheti hasznát a kardjának. 
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A fentiek alapján tehát a környei temető kiemelkedik a fegyveres férfisírok igen 

magas arányával és a közelharci fegyverek nagy számával.  

 

Szekszárd–Bogyiszlói út - esettanulmány 
 

A Szekszárd-Bogyiszlói úti temető 786 sírjából 43 sírban találtak fegyvert is. Ezek közül 

négy volt lósír, 2 pedig biztosan női sír volt. További két sír esetében valószínű, hogy női 

sírokról van szó, a 97. sír esetében a női sírokra jellemző övcsüngő szíjvége miatt (a sírban 

egy nyílcsúcsot találtak, mely lehet amulett-karakterű is). A 647. sírban pedig csak egy 

páncéllemezt találtak, ami szintén amulett-jellegű elhelyezésre utal. A fennmaradó 34 

fegyveres férfisírból négy biztosan későbbi időszakra, három a közép-avar korra, egy pedig 

a késő avar korra datálható. 17 fegyveres férfisír datálható egyértelműen a kora-avar korra, 

a többi 15 zömében csak nyílcsúcsot tartalmazó sír pedig bizonytalan datálású. 

A szekszárdi temető értékelését nehezíti, hogy nem készült el az antropológiai 

értékelése, a nemek elkülönítése a mellékletek alapján történt. A kevés melléklettel 

rendelkező sírok esetében nem különítették el a nemeket. A temetőben 179-re tehető a 

biztosan meghatározható férfisírok száma. Természetesen ennek egy része késő avar kori. 

A kora avar kori férfisírok harmadában helyezhettek el fegyvermellékletet. 

A fegyveres sírok aránya a férfisírokon belül a 
szekszárdi temetőben
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A biztosan kora-avar korba datálható sírokban a leggyakoribb fegyvermellékletek a 

nyílcsúcsok.1494 A kora avar kori fegyveres sírok közül 9 sírban kizárólag íjászfelszerelést 

helyeztek el támadófegyverként. Közelharci fegyverek 9 sírból ismertek, ezek közül 5-ben 

íjászfelszerelés is volt. Mindössze négy (23,53%) olyan fegyveres férfisír ismert, amelyben 

kizárólag közelharci fegyvereket helyeztek el. 

                                                 
1494 13 sírban, a kora avar kori fegyveres férfisírok 76,47%-a találtak ilyen mellékletet. 
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A közelharci fegyverek közül a leggyakoribb a lándzsa, mely hat férfisírból került 

elő, és ha ideszámítjuk a ló-temetkezésekből származó négy példányt, amelyek eredetileg 

bizonyosan férfisírokhoz tartoztak, akkor világosan látszik a lándzsa dominanciája a 

közelharci fegyverek között. A második leggyakoribb közelharci fegyver a spatha (öt 

sírban), amelyeket általában Weihmörting-típusú spathaövekkel együtt helyeztek sírba 

(négy sírban). Mindössze egy sírból ismert pajzsdudor (760. sír), melyet semmilyen más 

fegyver nem kísért. 

A fegyverfajták eloszlása a Szekszárd-
Bogyiszlói úti temetőben
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A fent leírtak alapján az íjászfelszerelés egyértelmű dominanciája figyelhető meg a 

közelharci fegyverekkel szemben. A lándzsák nagyjából azonos számban származnak férfi- 

és lósírokból, ugyanakkor az utóbbiakból származó lándzsák közül valamennyi nádlevél 

alakú és rombusz átmetszetű. 

 

Budakalász–Dunapart – esettanulmány 
 

A Budakalász-dunaparti temető 1566 sírjából 172-ben találtak fegyvert. A 

fegyveres sírok között nem csak férfisírok vannak, hanem szép számban találhatók meg 

közöttük a lósírok is.1495 A fegyveres férfisírok száma tehát 151-re tehető. A fegyveres 

sírok aránya a temető összes 10 % körüli, de csak a férfisírokat számítva azoknak mintegy 

harmada lehet. 

                                                 
1495 Összesen 21 fegyveres lósír található a temetőben. 
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A fegyveres sírok aránya a férfisírokon belül a 
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A Budakalász-dunaparti temetőben a leggyakoribb fegyvermelléklet a nyílcsúcs 

volt (105 sírban), ugyanakkor mindössze nyolc sírban találtak íjmerevítő csontokat is. A 

temető 93 sírjában az íjászfelszerelés volt az egyetlen fegyvermelléklet. 

A leggyakoribb közelharci fegyver a lándzsa volt, melyet a temető 54 sírjában 

tártak fel. Ezek közül 12 volt ló-sír és 8 lovas sír, mely utóbbiak esetében is kivétel nélkül 

a ló mellett helyezték a lándzsát. A halott mellé fektetett lándzsák száma 34 volt. A 

közelharci fegyverek közé tartozik a balta is, melyből 7 példányt találtak, ebből három ló 

mellől került elő. Viszonylag gyakran (három esetben) lándzsákkal együtt kerül elő. A 

temetőben kifejezetten ritkának számít a kard, mindössze négy sírban találtak egyélű 

kardokat. A temető 29 sírjában csak közelharci fegyvereket találtak. 

A védőfegyverek közül páncéllemezeket, láncpáncél-töredékeket és pajzs-

tartozékokat találtak a temetőben. A temető kilenc sírjában találtak páncélmaradványokat, 

de ebből öt bizonyosan amulett-karakterű, mert semmilyen más fegyvert nem találtak 

mellettük. Pajzsdudor öt sírból került elő, ebből két sírban pajzsfogót is találtak. Három 

esetben a pajzsdudorral együtt nyílcsúcsokat találtak, két esetben pedig semmilyen más 

fegyvert nem tartalmazott a sír. Érdekes, hogy pajzsdudor egyetlen esetben sem került elő 

más közelharci fegyverrel együtt.1496

                                                 
1496 Ez a jelenség elsősorban a sírrablás magas arányának tulajdonítható a lelőhelyen. 
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A fegyverfajták eloszlása a Budakalász-
dunaparti avar temetőben
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A budakalászi temetőben tehát egyértelműen az íjászfelszerelés dominanciája 

figyelhető meg a közelharci fegyverekkel szemben, ugyanakkor rendkívül nagy arányban 

találhatók meg a lándzsacsúcsok is.  

 

Összegzés 

 

Az általam vizsgált kelet-dunántúli kora avar kori temetőkben a fegyvermellékletes 

férfisírok aránya erősen ingadozott. A legmagasabb arányt a környei temető mutatta, ahol a 

férfisírok többségében fegyvert is elhelyeztek, míg a többi temetőben általában csak a 

férfiak egyharmadát temették el fegyvermelléklettel.  

A fegyveres férfisírok aránya a vizsgált 
temetőkben 
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Hasonló arányokkal találkozhatunk a 6. századi alföldi gepida temetők esetében 

is,1497 míg a langobardok esetében gyakorlatilag valamennyi férfisír fegyveres volt.  

                                                 
1497 BÓNA et al. 1993, 64–65. 
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A fegyveres férfisírok aránya az alföldi gepida 
temetőkben
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Érdekes megfigyelni az egyes temetőkben a kizárólag az íjászfelszerelés egyes 

elemeit tartalmazó sírok arányát. Ez alapján a kölkedi és környei temetőkben a közelharci 

fegyverzet dominált, míg a szekszárdi és budakalászi lelőhelyek esetében nagyobb szerepet 

kaptak a távolharcra utaló fegyvermellékletek. Ezek az arányok ugyanakkor még a kölkedi 

és környei lelőhelyek esetében is messze felülmúlják a németországi hasonló korú 

meroving temetők arányait, ahol a 7. századra már a kizárólag közelharci fegyvereket 

tartalmazó sírok dominálnak.1498

A kizárólag íjászfelszerelés elemeit tartalmazó 
sírok aránya a fegyveres férfisírokon belül (%)
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A közelharc fegyverei közül a legtöbb fent idézett temetőben a lándzsák 

dominálnak. Az egyetlen kivétel a környei temető. Ugyanezen a lelőhelyen figyelhettük 

meg azt is, hogy a lándzsák legnagyobb része lósírokból származik. A környei temető 

esetében ráadásul van adatunk sírok pusztulására is, így elképzelhető, hogy a lándzsák 

aránya emiatt torzult. 

                                                 
1498 Az ilyen sírok aránya Robert REIß (2007, 223.) számításai alapján 68,5 %-os (a franciskát és az angot a 
távolsági fegyverek közé sorolta. 
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A lándzsák előfordulási aránya a férfi és a ló-sírokban változik. Mindkét kölkedi 

temetőnél egyértelműen a férfisírba tett lándzsák dominálnak, csak elvétve akad egy-egy 

lándzsás ló-sír. Szekszárdon és Budakalászon már nagyobb a lándzsával eltemetett lovak 

aránya (40 % körül mindkét esetben), míg Környén a legtöbb lándzsa ló-sírokból 

származott. Valószínű, hogy azokat a tárgyakat temették a ló mellé, amit a ló felszerelése 

részének éreztek, s ebbe a lószerszámzat mellé jellegzetes lovasfegyverek is 

beletartozhattak. Természetesen fegyveres férfisírok esetében sem zárható ki 

egyértelműen, hogy lovon (is) használhatták fegyvereiket. 

Kardok, elsősorban spathak tekintélyesen szerepelnek a kölkedi és a környei 

temetőkben. Környén még a lándzsák számánál is jóval nagyobb arányban találhatók. 

Ugyanakkor Szekszárdon és Budakalászon jóval kevesebb a számuk, de ezt okozhatja a 

sírok nagy részének rablottsága is. A balta-fegyverek közül a kora avar korra jellemző 

bárdok mindegyik temetőben rendkívül csekély szerepet játszanak a fegyverzetben. 

Pajzsokat a meroving temetőkhöz hasonlítható kombinációkban a Kölked-A temető 

211. és 260. sírjaiban, Kölked-B temető 336. sírjában, és a környei temető 44., 66., 78., 99. 

sírjaiban találtak. Ezekben a sírokban a pajzsdudorok kardokkal és lándzsákkal együtt 

kerültek elő. A szekszárdi és a Budakalász–dunaparti temetőben azonban valamennyi 

esetben vagy nyílcsúcsokkal együtt, vagy egyedüli fegyvermellékletként kerültek elő a 

pajzsdudorok. 1499  

A meroving kori germánokra jellemző fegyverkombinációkat a kölkedi temetőkben 

és részben Környén találunk, bár ez utóbbi lelőhelyen a lándzsák elhelyezése a kora avar 

szokásrendszerhez igazodott. Szekszárdon és Budakalászon viszont más a 

fegyvermellékletek összetétele, erősebben kapcsolódik a más területeken talált avar kori 

leletanyaghoz. 

A fő különbség a Kárpát-medence egyéb területeihez képest a lándzsák rendkívül 

nagy száma és aránya a fegyveres sírok között. A kora avar kori lándzsák legnagyobb része 

erről a területről származik. A Tiszafüred–majorosi1500 és a pókaszepetki1501 temetőket 

leszámítva a Kelet-Dunántúlon kívül eső területekről nem ismertek kora avar kori lándzsák 

nagyobb sorozatai.  

A harcmodor vonatkozásában megállapítható, hogy e temetőkben legalábbis a 

mellékletadás szintjén nagyobb súlya volt a közelharci fegyvereknek, mint az íjászat egyes 

                                                 
1499 Ez feltehetőleg a sírrablásoknak köszönhető. 
1500 GARAM 1995. 
1501 SÓS – SALAMON 1995. 
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elemeinek. Ez a jelenség azért is figyelemre méltó, mert egy nyílcsúcs sírba helyezése 

jóval kisebb anyagi megterhelést jelenthetett, mint egy lándzsa vagy kard sírba helyezése. 

A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy e közösségekben a közelharci fegyvereket 

gyakrabban használták, tehát a közelharc feltehetőleg nagyobb szerepet töltött be a 

hadviselésükben. Feltételezhető, hogy e közösségek adták az avar hadsereg gyalogságának 

egy részét, amelynek működéséről írott források is beszámolnak.1502 Erre utalhatnak e 

temetőkben előforduló pajzsdudorok is, mivel a meroving kori nehéz kör alakú pajzsok 

lovas harcra nem voltak alkalmasak.  

                                                 
1502 A bizánci források szerint a gepida gyalogos csapatok több alkalommal is részt vettek avar hadjáratokban 
POHL 2002, 216., 248.).  
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3. A fegyverek és a korcsoportok 

 

A fegyverek korcsoportok szerinti megoszlásának vizsgálata új kutatási területnek 

tekinthető. Az avar korban eddig csak Simon László foglalkozott a kérdéssel a nagykőrösi 

karddal kapcsolatban, melyet az átlagosnál keskenyebb aranylemezveretei alapján 

gyerekfegyvernek tartott. Ennek nyomán összegyűjtötte az ismert fegyvermellékletes 

gyermeksírokat, és az azokban előkerült szablyák1503  alapján arra a következtetésre jutott, 

hogy a gyereksírokból előkerült vágófegyverek nem kisebb méretűek az átlagnál. Felhívta 

a figyelmet arra is, hogy gyermeksírokból elsősorban nyílcsúcsok és páncéllemezek 

származnak.1504  

A német koraközépkor kutatásban legtöbbet a fegyvermellékletes gyereksírokkal 

foglalkoztak. Irmingard Ottinger a gyereksírokban található fegyvermellékletet részben 

státusz-szimbólumként részben játék- vagy gyakorlófegyverekként magyarázta.1505 Ezzel 

szemben Hanni Schwab apotropeikus okokkal magyarázta a fegyverek gyereksírokba 

helyezését.1506

A fegyvermelléklet és az életkor viszonyával legrészletesebben Heinrich Härke 

foglalkozott az angolszász fegyvermellékletes sírok kapcsán. Munkája során az avar 

koriaknál jóval több adattal dolgozhatott, összesen 893 részletes antropológiai életkoradat 

állt a rendelkezésére. Megállapításai szerint a legtöbb fegyvert adultus korú sírokba 

helyezték, de a fegyverforgatási képesség nem játszott szerepet a fegyvermelléklet-adás 

során, amint az a fegyvermellékletes gyerek- és senilis sírok mutatják. Fontos 

megfigyelése, hogy az életkor előrehaladtával nő a mellékelt fegyverek száma. Kimutatta 

egyes fegyvertípusok korspecifikus vonásait is. A fegyvermellékletadás szokásában 

bizonyos életkorbeli határokat állapított meg, mint a 12 éves kor – amikortól növekszik a 

fegyvermellékletek száma – , és a 20 éves kor, amikortól saxot és baltát is gyakran raknak 

a sírba, és a mellékelt fegyverek száma is növekedett. Härke megállapításai szerint a 

fegyverek leginkább a jómódú, rangosabb családokhoz tartozó gyereksírokba kerültek, és 

csak elenyésző kisebbségük tekinthető gyerek- vagy gyakorlófegyvernek.1507

                                                 
1503 Zsély (Želovce) 490. sír (ČILINSKÁ 1973, 124, Taf. LXXXIII/17)., Bóly 20. sír (PAPP 1962, 174−175., 
XXVIII. t. 3.) 
1504 SIMON 1983, 45–69. 
1505 OTTINGER 1974, 405–407.  
1506 SCHWAB 1982, 260. 
1507 HÄRKE 1992, 192–195. 
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 Újabban Sebastian Brather foglalkozik a különböző korcsoportok és a viselet, 

valamint egyes mellékletadási szokások közötti kapcsolattal.1508  

Az avar kori fegyverzettel kapcsolatban a legfontosabb korcsoportokat érintő 

kérdés, hogy hány éves kortól kaphattak fegyvert vagy egyes fegyvertípusokat az avar 

korban? A kérdés megválaszolásához mindenekelőtt az antropológiai adatok értékelésére 

van szükség, ez természetesen korlátozza a vizsgálat lehetőségeit azokra a temetőkre, 

amelyek részletes antopológiai (elsősorban életkor) adatokkal ellátottak. A problémaforrás 

éppen a téma interdiszciplináris voltában rejlik. Az életkoradatokat az antropológusok 

biológiai sajátosságok által adják meg, ami gyakran nem egyezik az elhunyt társadalmi 

életkorával.1509 A továbbiakban az antropológusok által adott életkormeghatározásokat 

egységesítve infans, juvenis, adultus, maturus és senilis formákban használom. 

 Jelenlegi gyűjtésem alapján 125 életkoradattal rendelkezünk kardokat/szablyákat 

és lándzsákat tartalmazó sírokból, ezek nagy része (65 eset) azonban a mai Szlovákia 

területén található, így kutatástörténeti okok miatt jelentős torzulásokkal találkozhatunk.  

A fenti esetek közül 78 adatot találtam a kardot tartalmazó sírok elhunytainak 

életkorára, ezek közül 23 a kora avar korra, 26 a közép avar korra és 29 a késő avar korra 

esik, az időbeli eloszlásuk tehát egyenletesnek tekinthető. A kardok közül öt származott 

infans sírból, 4 iuvenis sírból, 21 adult sírból, 41 maturus sírból és 7 senilisből. 

Legnagyobb arányban tehát nem meglepő módon felnőtt és érett férfiak sírjaiból 

származnak kardok.  

A kardok életkor szerinti megoszlása az avar korban
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Hasonló adatokat kapunk, ha részletesebb időbeni leosztásban dolgozunk, a kora 

avar korból 4 infans, 2 iuvenis, 10 adult, 6 maturus és egy senilis kardos sír ismert. A 

                                                 
1508 BRATHER 2004b, 1–58., idem 2008, 283–291. 
1509 Társadalmi életkor alatt az illető közösségen belüli helyét meghatározó életszakaszokat értem, ezek közé 
tartozik a felnőtt férfikor, a nőknél a házasulandó kor betöltése. (idem 2004b, 2.) 
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közép avar kortól kezdve a maturus korcsoport növekvő súlya figyelhető meg, az idősebb 

korosztályok felé tolódik a kardok sírba helyezése a késő avar korban is, a legtöbb senilis 

(7 eset) kardos sír ebből az időszakból származik.  

A kardok esetében a kora avar korban az infans és iuvenis sírok nagyobb számát az 

okozza, hogy éppen a környei temetőben készültek antropológiai és biokémiai vizsgálatok, 

ahol meroving mintára az ifjabb korosztálynál gyakran kerülnek elő kurzsaxok, melyek 

nyugatok is rendszeresen gyermek- vagy serdülő korúak sírjaiból származnak. Ezzel 

szemben spathat, azaz széles pengéjű, kétélű kardot csak adultus korú egyének mellé 

helyeztek.  

A lándzsák esetében sajnos sokkal kevesebb adattal rendelkezünk, mint a kardos 

síroknál, mindössze 59 adat áll rendelkezésünkre, melyek közül 23 kora avar kori, 2 közép 

avar kori és 34 késő avar kori. A kora avar kori adatok alacsony számát elsősorban az 

okozza, hogy a lándzsák jelentős része lósírokból került elő, melyeknél az antropológiai 

vizsgálat eleve lehetetlen. A közép avar korban a lándzsák eleve alacsony darabszáma 

korlátozta az antropológiai vizsgálatok nagyobb számát. A fentiek alapján leginkább a késő 

avar kori adatmennyiséget tekinthetjük relevánsnak, bár ennek száma még mindig túl 

alacsony.  

A lándzsák életkor szerinti megoszlása az avar korban
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A diagramm a kardokhoz hasonló eredményt mutat, a kora avar korban itt is az 

adultus korban (20-40 év között) tetőzik a lándzsák száma, míg a késő avar korban kétszer 

annyi maturus (40-60 év között) sírba temettek lándzsát, mint adultusba. Emellett feltűnő 

jelenség az is, hogy több gyermeksírba temettek lándzsát, mint serdülő sírba, tehát a 14 és 

23 év közötti korosztály rosszabbul reprezentálja magát, mint a 0-14 éves gyermekek.  

Ez a jelenség különösen feltűnő akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a harcokban 

ebben  a korban már 14 és 23 év közöttiek biztosan részt vehettek, de legalábbis fizikailag 

alkalmasak lehettek rá. Figyelemre méltó az idősebb korcsoport, a 40 év felettiek igen 
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magas aránya mindkét fegyvertípus esetében. Elgondolkodtató az a tény, hogy még senilis 

sírokban is több közelharci fegyver kerül elő, mint a fiatalkorúaknál. A fentiek alapján 

nagy valószínűséggel kimondhatjuk, hogy a fegyver sírba helyezésekor nem a hadra 

foghatóság volt az elsődleges szempont, hanem sokkal inkább a társadalmi érettség.  

A fenti eredményeket ugyanakkor erősen megkérdőjelezheti az a tény, hogy ez 

esetekben abszolút számokkal dolgoztam, és csak nagyon kevés avar temető esetében 

állnak rendelkezésünkre paleodemográfiai adatok. A fenti eredmények ellenőrzésére két 

nagyjából teljesen feltárt és antropológiailag jól feldolgozott temetőt használtam: a Kassa–

zsebesit és a Komárom–hajógyárit. 

A közelharci fegyverek életkor szerinti 
megoszlása Zsebesen
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A kardok és lándzsák életkor szerinti megoszlása 
a Komárom-hajógyári temetőben
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Mindkét temető demográfiai elemzéséből az derült ki, hogy a legtöbb férfi maturus 

II. életkorban, azaz 50 és 60 éves koruk között halt meg (leszámítva a nagy arányú 
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gyermek és csecsemőhalandóságot), így a fegyverek számát mutató grafikonok nagyjából a 

temető halálozási grafikonját követik. Ez alól csak egy esetben van kivétel, ez pedig a 

senilis korosztály, melynél mind Zsebesen, mind a Komárom–hajógyári temetőben hirtelen 

emelkedés figyelhető meg.  

A Kassa–zsebesi kardos és lándzsás sírok aránya az  egyes korcsoportokon belül 
 lándzsa kard 

juvenis 14,28% 0%

adultus 29,16% 8,30%

maturus 25,58% 4,65%

senilis 100% 50%

 

A kardok és lándzsák életkor szerinti arányai a zsebesi 
temetőben
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A Komárom–hajógyári temető kardos és lándzsás sírjainak aránya az egyes 

korcsoportokon belül 
 lándzsa kard 

juvenis 16,66% 0%

adultus 11,11% 22,22%

maturus 21,74% 26,10%

senilis 33,33% 33,33%
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A kardok és lándzsák korcsoportok szerinti 
aránya a Komárom-hajógyári temetőben
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Még szembetűnőbb ez az eredmény akkor, ha az egyes fegyvermellékletek egyes 

korcsoportokon belüli arányát vizsgáljuk. Ezt a kardos és lándzsás sírok százalékos 

arányának grafikonos arányával próbáltam ábrázolni. Egyes esetek feltűnő mértékben 

torzíthatnak, mint például a komáromi temetőben található egyetlen juvenis korú egyén 

mellé temetett lándzsa kiugróan magas százalékos értéket produkált. Az ilyen torzulásokat 

leszámítva a grafikonokból leolvasható a maturus és senilis kor között a fegyveres sírok 

arányának ugrásszerű növekedése. Zsebesen a juvenis és adultus korosztály között is 15 %-

os növekedés tapasztalható a lándzsás sírok tekintetében.  

Az is megfigyelhető, hogy a kardok és lándzsák előfordulási aránya az egyes 

korcsoportokon belül hasonló dinamikát mutat, bár a kardok száma jóval kevesebb, mint a 

lándzsáké. Fontos lehet az is, hogy míg lándzsák, ha kis számban is juvenis korban még 

előfordulnak mindkét temetőben, de a kard sohasem. A senilis korú vázak mellett 

elhelyezett gyakori fegyvermelléklet (és lóáldozat) az idősebb korúak felé kimutatott 

tisztelet jele is lehet. Lényegében hasonló eredményeket mutatott Heinrich Härke 

vizsgálata az angolszász fegyveres temetkezések életkor szerinti vizsgálatánál. A fő 

különbség ott az volt, hogy számban és arányban is a legtöbb fegyvert adultus korú férfiak 

mellé helyezték, de legnagyobb arányban ott is a senilis korú egyének szerepeltek.1510

A fenti adatok ellentétben állnak azzal az elmélettel, miszerint a férfi a társadalmi 

érettségét 14-15 éves korában a felövezéssel nyerte el, és hogy ettől kezdve teljes jogú 

                                                 
1510 HÄRKE 1992, 183. 
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tagja a társadalomnak.1511 Úgy tűnik, hogy a társadalmi érettségnek ennél több fokozata 

lehetett, de legalábbis a mellékletadást ennél bonyolultabb összetevők alakították.  

Az antropológiai adatok értékelése alapján nem beszélhetünk harcos sírokról, mert 

gyakran éppen a társadalom katonailag feltehetőleg legaktívabb korcsoportjánál 

hiányoznak a fegyverek, míg az idősebb harci vállalkozásokban kevésbé aktív 

korosztálynál találjuk a legtöbb fegyvert. A fegyver sírba helyezésének tehát inkább 

társadalmi okai lehetnek, de a társadalomban sem feltétlenül csak vertikális struktúrákat 

mutat ki a fegyvermelléklet, hanem sok esetben inkább azonos korcsoportokat. A lovas 

sírok hasonló szempontú vizsgálata a zsebesi temetőben hasonló eredményeket hozott, 

legnagyobb arányban e temetőben is a senilis korú egyének mellé helyeztek lovat is. 

Hasonló adatokkal találkozhatunk a női lovas temetkezések esetében is. Ezekben a 

sírokban rendszeresen idősebb asszonyokat temettek el lovakkal.1512

Pusztán a halottak életkorának meghatározásával nem adható egyértelmű válasz 

arra, hogy ki kaphat fegyvert a sírjába, vagy hogy mi a fegyvermelléklet társadalmi 

jelentése, ugyanakkor fontos jelenségekre rávilágíthat. Valószínűleg a megválaszolhatatlan 

kérdések közé tartozik az is, hogy örökíthették-e a fegyvereiket az avarok, illetve hogy 

mindig a saját fegyvereikkel temették-e el őket? 

Az életkor mellett számos más tényező is befolyásolhatta a fegyvermelléklet adását, 

ezek közé tartozhat az elhunyt gazdasági és társadalmi helyzete, a temetést végző közösség 

szokásrendszere, az elhunyt személyes presztizse a közösségben. Valószínű, hogy egyes 

esetekben nem csak az egykori közösség szabályai, hanem az egyéni élettörténetek is 

befolyásolták a mellékletadást. Ez utóbbi kérdések megválaszolására azonban nem 

vállalkozhatunk. 

                                                 
1511 Az övviselet és az életkor kapcsolatát vizsgáló kutatások sajnos egyelőre hiányoznak, elvégzéséhez több 
antropológiailag kiértékelt temetőre lenne szükség. 
1512 ČILINSKÁ 1990, 135–146. 
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4. Összegzés 
 

 
Az avar kor kutatása során az úgynevezett „fegyveres réteg” meghatározása a társadalmi 

kérdésfeltevések között elsődleges fontosságú volt.1513 A fegyverkombinációk társadalmi 

célű elemzése és az egyes fegyverkombinációk társadalmi csoportokkal való 

azonosításának módszere a meroving régészetben gyökerezett,1514 ahol a kutatást számos 

tényező (a feltárt soros temetők nagy sírszáma, jó publikáltsági arány, az antropológiai 

elemzések megléte, részletesen kidolgozott kronológia, írott források megléte 

[„Volksrechte” = meroving kori törvények], a koraközépkori társadalomtörténeti 

modellek) megkönnyítette. Az utóbbi évek a meroving régészetben végzett társadalmi 

elemzéseit áttekintve azonban a társadalom megismerhetőségével kapcsolatos 

szkepticizmus figyelhető meg.1515  

E területen a fő próbálkozás a 8–9. századi forrásokból adatolt nemesség 

kimutatására irányult. Természetesen ez esetben is egy későbbi korszakból adatolt 

társadalmi kategória visszavetítéséről beszélhetünk, amely nem feltétlenül létezett már a 

vizsgált időszakban (6–7. század) így e kísérletek már módszertanilag is 

megkérdőjelezhetőek. 1516

Az avar kor esetében azonban még ilyen, korábbi időszakra visszavetíthető 

adatokkal sem rendelkezünk. A korabeli lovasnomád társadalmakkal kapcsolatos történeti 

ismereteink rendkívül korlátozottak, csupán néhány tisztségnévre vagy általános csoportra 

vonatkoznak,1517 amelyek pontos értelme, feladat- és jogköre tisztázatlan. Eszerint ha el is 

tudunk választani a régészeti leletanyag alapján bizonyos társadalminak vélt kategóriákat, 

azok nem egyeztethetők történelmi fogalmakkal. 

A másik fő problémát maga a régészeti leletanyag rejti. Eltekintve attól, hogy a 

sírok elemzése alapján csupán a mellékletadási szokásokra és nem az egykori 

                                                 
1513 Elsősorban SZENTPÉTERI 1993., idem 1994. A részletes kutatástörténetet lásd az I.2.d fejezetben. 
1514 Fő képviselője Joachim WERNER (1968.) volt. 
1515 Ez elsősorban Heiko STEUER (1982., 1987.) és Heinrich HÄRKE (1992., 1997.) esetében figyelhető 
meg. 
1516 A társadalmi kutatások módszertanának megváltozását jelzi az, hogy míg Frauke STEIN (1967.) 8. 
századi nemesi sírokról („Adelsgräber”) írt, addig Anke BURZLER (2000.) már óvatosabban fogalmazott, és 
csupán a nemesség kialakulásának folyamatáról (Nobilifizierungsprozeß) írt ugyanazzal a korszakkal 
kapcsolatban. 
1517 Az avar kori társadalomra vonatkozó ismereteinket Walter Pohl (a kora avar korról: POHL 2002, 163–
188.; a késő avar korról: ibidem, 292–308.) foglalta össze. Munkája során gyakran volt kénytelen 
analógiákkal dolgozni, amelyeket a korabeli nomád társadalmaktól, mint a belső-ázsiai türköktől (legutóbbi 
összefoglalása (Ahmet TAŞAĞIL 1999.) és a kazároktól (Dieter LUDWIG 1982.) kölcsönzött. 
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fegyverviselésre következtethetünk, a jelenleg rendelkezésünkre álló avar kori régészeti 

forrásanyag más szempontokból sem elégséges e kérdés kiderítésére. E problémakör 

vizsgálatához ugyanis lehetőleg teljesen feltárt, publikált, horizontálstratigráfiailag és 

antropológiailag (és lehetőleg genetikailag is) értékelt temetőkre van szükség. Ezek 

részletes értékelése után is csak az dönthető el, hogy egy adott közösségben mekkora 

valószínűséggel temettek el fegyvert egy bizonyos személlyel, milyen más mellékletek 

jártak azok mellé, volt-e abban szerepe az életkornak és a harci tapasztalatoknak 

(sérülések), milyen változások történtek a fegyvermelléklet-adásban? Jelenlegi ismereteink 

alapján a fegyvermelléklet-adás más temetkezési rítuselemekhez hasonlóan mutat 

szabályszerűségeket, amely egy-egy régióra jellemző lehet, de alapvetően minden 

közösség a saját szokásrendszere szerint temetkezett, emiatt egy összefoglaló, általánosan 

érvényes társadalmi modell nem adható. 

Dolgozatomban két fegyvertípussal (a szúró- és vágófegyverekkel) foglalkoztam, 

amelyek az egykori fegyverzetnek csak kis részét tették ki, és amelyek ritka fegyverek 

voltak. A lándzsának valószínűleg nem volt nagy társadalmi szerepe az elterjedése és a 

sírba helyezés módja alapján, de bizonyos különleges esetek kiemelhetők. Az áttört 

pengéjű lándzsák esetében olyan formai jegy tűnik fel e fegyvereken, amely annak 

alapfunkciójában nem játszik szerepet, így ez esetben talán gondolhatunk valamilyen 

szimbolikus jelentésre. Hasonló lehet a helyzet a rendkívül ritkán sírba helyezett 

importtárgyakkal is, mint a dévényújfalui kampós lándzsacsúcs (Hakenlanze)1518 esetében 

is, amely kiemelkedő mérete és ritkasága miatt is feltűnő lehetett az adott közösségben. 

A vágófegyvereken belül a díszfegyverként meghatározható nemesfémlemezes 

borítású tokkal vagy markolattal rendelkező kardokat kell kiemelnem, amelyek az összes 

vágófegyvernek csupán töredékes részét teszik ki. Ritkaságuk és az alkalmazott anyag 

drágasága mellett az ötvöstechnikai kivitelük is figyelmet érdemel. Ennek fényében a 

karikás markolatvégű nemesfém-borítású kardok (V.I.C/2.b, V.II.B/2.b) jelentős része a 

sírba helyezéskor jelentős értéket képviselhetett. Emiatt azonban még nem feltétlenül 

beszélhetünk kiemelkedő társadalmi pozícióról, mivel a temetést végző közösség döntötte 

el, hogy mi kerülhet a sírba, és ebben szubjektív tényezők is komoly szerepet játszhattak.  

Külön figyelmet érdemel a kora avar kori aranyszerelékes kardok Duna−Tisza közi 

koncentrációja, míg az ezüst- és bronzveretes vágófegyverek ezt a területet gyakorlatilag 

                                                 
1518 Kat. 50. 
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körbeveszik (LIX. térkép). Ez a szignifikáns elterjedés valószínűleg hatalmi központot 

jelöl.  
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XI. Fegyverzet és harcmodor az avar kori Kárpát-medencében 

 

Az avarok megjelenésével a harcmodor tekintetében is új korszak kezdődött a Kárpát-

medencében. Az avar hódítás előestéjén a Kárpát-medence germán népei: a gepidák és a 

langobardok között sok esetben még szimbolikus hadviselés folyt. Alboin még 551-ben 

párbajra hívta ki az ellenséges sereget vezető Thurismod gepida királyfit.1519 Az avar kor 

harci cselekményeiből hasonló eseményről nem készült lejegyzés, sőt épp az ellenkezőjére 

vannak adatok. Az avar honfoglalástól egészen Konstantinápoly 626 évi ostromáig a 

Balkán-félsziget szakadatlan harcok színhelye, melynek során az avarok olyan városokat 

vettek ostrom alá, mint Sirmium, Singidunum, Korinthos és Thessaloniké.1520 A Kárpát-

medence katonapolitikai helyzete ebben az időben olyannyira megváltozott, hogy még 

Bizánc az északi „barbár” népekkel folytatott diplomáciai kapcsolatai is alapvetően 

átalakultak.1521

Az egykorú leírások szerint az avar hadsereg korántsem volt homogén, az 

államalkotó (de legalábbis vezető pozícióban lévő) avarokon kívül harcoltak benne 

kutrigurok,1522 gepidák1523 és szlávok,1524 és bár a harcokban a legnagyobb szerepe a 

lovasságnak volt, de helyet kapott a gyalogság, a flotta,1525 sőt a tüzérség is.1526 Az avar 

hadviselést mindezek alapján tehát nem szabad redukálnunk a „nomád” hadviselésre, 

mivel sok nem-nomád népcsoport is harcolt a hadseregben, ráadásul az avarok koruk egyik 

legnagyobb és legsokoldalúbb hadseregével álltak szemben.  

                                                 
1519 BÓNA 1974, 11., POHL 2002, 56. 
1520 Az avar bizánci háborúk menetéről szólnak legrészletesebben az írott források, ezeket az eseményeket 
részletesen bemutatja BÓNA István (1984a, 313–316.) és Walter POHL (a korai harcokról: idem 2002, 70–
88., a Maurikios-féle harcokról ibidem, 128–159., Thessaloniké és Konstantinápoly ostromáról: ibidem, 242–
256.). 
1521 A Iustinianus halála (565) utáni II. Iustinushoz köthető nagy bizánci külpolitikai változásoknak több oka 
is lehet, természetesen szerepet játszott ebben a birodalom siralmas pénzügyi helyzete és személyes 
motívumok is. (ibidem, 48–49.) 
1522 A kutrigurok nevét utoljára az 567-es dalmáciai hadjárattal kapcsolatban említik utoljára, melyben 10.000 
kutrigur harcos vett részt (ibidem, 60.) 
1523 A Tisza-menti csatánál 599-ben avarok mellett sok gepidát és szlávot is fogjul ejtettek a bizánciak 
(ibidem, 216.) Gepida csapatok Konstantinápoly ostromában is részt vettek 626-ban. (ibidem, 248.) 
1524 A balkáni hadjáratok során a szlávokat folyamatosan az avar csapatokkal együtt említik, időnként nem is 
tudták megkülönböztetni őket az avaroktól (lásd BÓNA 1984a, 318.). Szláv csapatok a csónakjaikkal 
Konstantinápoly ostrománál is részt vettek. (POHL 2002, 253.) 
1525 Az avar flotta létesüléséről a Sirmium melletti hajóhídról BÓNA 1984a, 313. és POHL 2002, 70–71. 
1526 Tüzérség itt alatt elsősorban kőhajítógépeket (mint például a helepolis) kell érteni. Az avar tüzérség 
eredetét Theophylaktos Simmokatta leírása nyomán egy 586-ban Appiareia ostromakor avar fogságba esett 
bizánci hadifogolyra, Bousasra vezethetjük vissza, aki megtanította őket a hajítógépek (helepolis) építésére és 
használatára, amelyek „addig teljesen ismeretlenek voltak számukra”. (KARDARAS 2005, 60.) Ezeknek az 
ostromgépeknek később Appiareia 587-es, majd Thesszaloniki ostrománál (586 vagy 597) az avarok jó 
hasznát vették. (Szaloniki ostromához lásd LEMERLE 1979, 151.; VRYONIS 1981, 384.) 
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Az avar hadsereg jelentős technikai újításokkal is rendelkezett, több mint valószínű, 

hogy a kengyel az avarokkal jutott először Európába, s ez által az avar haderő a 

legkorszerűbbek közé tartozott a 6–7. század fordulóján. Bár a kengyel Kínában és Kelet-

Ázsiában már a 4. századtól elterjedt,1527 Európában a legkorábbi időszakra datálható 

kengyelek éppen avar sírokból származnak,1528 a meroving világban a 7. században tűnnek 

fel,1529 míg Bizáncban az első írott említése Maurikios Stratégikonjából származik.1530 A 

kengyel nemcsak a lóra szállást könnyítette meg jelentősen,1531 hanem a lovon ülést is 

jóval stabilabbá tette.   

Számos elmélet született a kengyel hadviselésre gyakorolt hatásáról.1532 Annyi 

bizonyos, hogy a kengyel nem volt nélkülözhetetlen sem a könnyűlovas íjász 

harcmodorhoz,1533 sem a nehézlovasság1534 számára, mivel mindkét fegyvernemet már az 

kengyel európai megjelenése előtt használták. Valószínű, hogy a stabilitást a kengyel előtti 

korban a magas kápájú, „szarvakkal” ellátott nyereg biztosította.1535 Mindezek ellenére e 

két fegyvernem hatékonyságát is nagyban növelhette a kengyel bevezetése, mivel a 

stabilitás és a kényelem mellett az kevésbé korlátozta a lovasokat a szabad mozgásban.1536

Újabban felmerült annak a lehetősége, hogy a kengyel nem az avarok 

közvetítésével került volna Európába, hanem az Bizánc közvetítésével terjedt volna szét. 

                                                 
1527 Az első kengyelként szolgáló eszközök (először apró kengyel a nagylábujjnak majd vaskampó) 
ábrázolása ugyan i. e. 2. századból, Indiából származik (LITTAUER 1981, 100., fig. 21.), ez még csak a 
későbbi kengyelek egy korai előfutárának számít. Az első valódi kengyelek a 4. századi Kínából származnak, 
ahol ábrázolásokon és leletekben egyaránt feltűnik. (BIVAR 1955, 61–65.; LITTAUER 1981, 102., DIEN 
1986, 33–34.) Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a kengyel nem kínai találmány, hanem a legkorábbi 
példányok és ábrázolások az északi nomád xianbei sírokból származnak. (ibidem, 33.) 
1528 A korai kengyeleket az avar korban Kovrig Ilona gyűjtötte fel (KOVRIG 1955a és idem 1955b) 
1529 A meroving kengyeleket NAWROTH 2001 dolgozta fel. 
1530 E forrásban a kengyelt „σκαλα” néven említik, ami eredetileg lépcsőt jelentett (Maurikios XI/2, in 
DENNIS – GAMMILSCHEG 1981, 81. Érdekes jelenség, hogy míg Maurikios több fegyverzetbeli újításról 
megjegyzést tesz annak avar eredetéről, addig ezt a kengyellel kapcsolatban nem teszi meg. (lásd von 
FREEDEN 1991, 624., átveszi BÁLINT 1993.) 
1531 Az első kengyelábrázolás Kínából 302-ből egy Jin kori sírból származik, ez azonban még csak a bal 
oldalon a lóra szálláshoz alkalmazott változat volt, míg a lovagláshoz alkalmazott hosszabb szíjú kengyel 
első ábrázolása 322-re datálható. (DIEN 1986, 33.) 
1532 Ezek közül a legismertebb Lynn WHITE (1962, 1–38.) elmélete, miszerint a kengyel alkalmazása a 
nehézlovasság létrejötte miatt lehetővé tette a feudalizmus kialakulását. Legújabb kritikája szerint ez az 
elmélet a kronológiai problémák miatt sem igazolható, mert a kengyelek a White által feltételezett 8. 
századnál jóval korábban megjelentek Nyugat-Európában is (CURTA 2008, 302–310.). 
1533 Jelenlegi tudásunk szerint sem a szkíták, sem a párthusok, sem a hunok nem rendelkeztek kengyellel, sőt 
a szászánida művészetben, ahonnan hátrafelé nyilazás legtöbb ábrázolása származik, sem ismert egyetlen 
kengyelábrázolás sem.  
1534 Nehézlovasságra már jóval a kengyel európai megjelenése előtt vannak adataink nemcsak a szarmatáknál 
és a Közel-Keleten (párthusok és szászánidák), hanem a római hadseregben is (cataphractariusok és 
clibanariusok). E csapattestek bár nehézpáncélban döfőlándzsával harcoltak a kengyelt nem ismerték.  
1535 Ezt a nyeregtípust (Hörnchensattel) Iránban Roman GHIRSHMAN (1973, 94–107.), a római kori 
lovasság esetében pedig Marcus JUNKELMANN (1992, 36., 71.) mutatta be. 
1536 A kengyel hadviselésre gyakorolt hatásáról szóló legújabb elmélet szerint ez a tárgy tette lehetővé a harc 
közbeni fegyverváltást, vagyis a lándzsa és az íj cseréjét harc közben (CURTA 2008, 314.) 
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Ennek alapja az volt, hogy Pseudo-Maurikios leírásában a kengyelnél nem szerepel, hogy 

ezt is az avaroktól tanulta a bizánci lovasság.1537 A kengyelek korai európai elterjedésével 

kapcsolatban Mechtild Schulze-Dörlamm ugyanakkor a Kárpát-medencei és a meroving 

kengyelek közötti tipológiai különbségeket emelte ki, és továbbra is az avarokhoz kötötte e 

tárgytípus európai megjelenését.1538 A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a kengyel széles 

körű európai elterjedésében Bizánc kétségkívül jelentős szerepet játszott.1539  

Fontos azt is átgondolni, hogy ha Bizánc nem az avaroktól kölcsönözte a kengyel 

ismeretét, akkor csak egy másik irány jöhet számításba: a Közel-Kelet. A Selyemút ebben 

a korszakban rendkívül jelentős szerepet játszott a technikai innovációk közvetítésében, 

ugyanakkor ennek a végső szakasza éppen a szászánida Iránon haladt keresztül. Irán 

területéről azonban csak a II. Khusraw korából (591–628) a Taq-i Bustan-i sziklavéset 

egyik lovasábrázolásán van nyoma a kengyel használatának.1540 Az egyetlen 

szászánidákhoz kötött ezüst kengyel-lelet pedig a műkincskereskedelemből származik.1541 

Ezek pedig már a kora avar korral párhuzamos időszakra esnek.  

A lovasságon belül nehéz- és könnyűlovasság megkülönböztetése nem egyértelmű, 

mivel az elválasztás alapja elméletileg nem a fegyverzet súlya, hanem az adott fegyvernem 

defenzív vagy éppen mozgékony jellege.1542 Jelen esetben azonban a nehézlovasságot 

elsősorban mégis a nehéz fegyverzete, páncélzata (elsősorban a ló páncélzata) alapján 

különböztetjük meg a könnyűlovasságtól. A rendelkezésünkre álló adatok alapján a kora 

avar kor folyamán a nehézlovasság fontos szerepet játszott az avar hadseregben,1543 erre 

utal a kora avar korból előkerült nagy számú lamellás páncéllelet.1544  Természetesen ezek 

értelmezését jelentősen megnehezíti, hogy legtöbbjük nem teljes páncél, hanem elsősorban 

                                                 
1537 Maurikios I. 2. in DENNIS – GAMMILSCHEG 1981, 81. Érdekes jelenség, hogy míg Maurikios több 
fegyverzetbeli újításról megjegyzést tesz annak avar eredetéről, addig ezt a kengyellel kapcsolatban nem teszi 
meg. (lásd von FREEDEN 1991, 624. és NAWROTH 2001, 129.) A bizánci hadsereget ért avar hatásokról 
részletesen tájékoztatnak DARKÓ Jenő (1934, 3–40.; idem 1935, 443–469., idem 1937, 119–147.) és 
SZÁDECZKY-KARDOSS Samu (1983, 317–326., és idem 1986, 203–214.) tanulmányai. 
1538 SCHULZE-DÖRLAMM 2006, 490–492. 
1539 A korai kengyeleket értékelő legújabb tanulmány nem foglalt állást egyértelműen a kengyelek avar vagy 
bizánci eredete mellett, de kiemelte a nagyon korai bizánci példányok meglétét (CURTA 2008, 315–318.). 
1540 A Khusraw-t ábrázoló nagy lovas alakja sajnos sérült, de e dámszarvas vadászatot ábrázoló jeleneten a 
lovas lábfeje vízszintesen áll, ami kengyel használatára utal. (OVERLAET 1993, 93.) 
1541 Čeragh ’Ali Tepe lelőhelyről (Dailaman tartomány) (BÖHNER – ELLMERS – WEIDEMANN 1972, 
40., WERNER 1974, 115., Abb. 5/6., idem 1984, 150., Abb. 158., OVERLAET 1993, 93., 187.) 
1542  A könnyű- és nehézlovasság ilyen módszerű szétválasztására lásd NÉGYESI 2000, 375−378., aki arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a koraújkori huszárság nehéz fegyverei ellenére a könnyűlovasság eleme maradt. 
1543 Az avar kori nehézlovasságra vonatkozó írott, képi és régészeti adatokat legutóbb NAGY Katalin (2005, 
135–148.) foglalta össze. 
1544 Az avar kori lamellás páncélokról összefoglalóan: (CSALLÁNY 1972, 7–44., BÓNA 1980, 42–46.). A 
lamellás vagy zsindelypáncélok általános elterjedéséről és jelentőségéről Bengt THORDEMANN (1933, 
117–150., idem 1934, 294–296., idem 1939.) kutatásai emelhetők ki. A lamellás páncélok legújabb 
összefoglalása európai kontextusukban: KORY 2004, 375–403. 
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amulettként helyeztek a sírba néhány páncéllemezkét,1545 mégis e leletek korabeli 

meglétükre és használatukra utalnak. A ló páncélzatára régészeti adatunk nincs, 

ugyanakkor Maurikios a Stratégikonban a bizánci hadseregnek egy avar típusú (a ló fejét 

és szügyét fedő) páncélzat átvételét javasolta, ellentétben a szászánida perzsa 

nehézlovasság lovainak teljes testét borító páncéllal.1546

 A kora avar kori nehézlovasság, mint fegyverzet koncepciója ugyan Csallány 

Dezső az avar páncélzattal kapcsolatos tanulmányaira1547 épített, de először hadtörténeti 

következtetéseket Joachim Werner1548 és Bóna István1549 vont le belőlük. Joachim Werner 

a Verona melletti Isola Rizza-n talált ezüstkincs táljával kapcsolatban az avar 

nehézlovasság fegyvereinek bizánci és nyugati párhuzamaira hívta fel a figyelmet,1550 míg 

Bóna István annak a keleti kapcsolatait kutatta a szegvár–sápoldali sír kapcsán. Ő a sír 

lándzsacsúcsát döfőlándzsaként (Stosslanze) határozta meg, mely már a szarmata kortól 

jelentős szerepet töltött be. Véleménye szerint ez a szúrófegyver keleti eredetű, és egészen 

Kína északi határáig követhető az elterjedése.1551  

Az avar kori lándzsacsúcsok osztályozása alapján úgy tűnik, hogy az I. és a II. 

formacsoportba tartozó példányok, tehát a nádlevél alakú és a kónikus lándzsacsúcsok 

fizikai tulajdonságaiknál fogva elsősorban döfőlándzsaként szolgálhattak. Azok a 

vélemények, mely szerint ezek hajítófegyverként értelmezhetők, nem fogadhatók el.1552 

Döfőlándzsaként (Stosslanze, Spiess, pike) vagy más néven kopjaként való használatuk 

mellett szól erősen kiszélesedő köpűjük, vastag nyakuk és pengéjük rombusz alakú 

                                                 
1545 Az avar korból nagyon kevés teljes zsindelypáncél ismert, ezek közül a legfontosabb a kunszentmártoni 
(CSALLÁNY 1982, 3–35.), a Tiszavasvár-koldusdombi (idem 1960a, 51–84.), a hajdúdorogi (idem 1960b, 
17–23.), a budakalászi (PÁSZTOR 1995, 58–78.) és a Kölked–feketekapu B-80. sír (ahol egyedi típusú 
páncél került elő) (KISS 2001, 25–26, Taf. 24–27.) Ezek a sírok feltehetőleg magas társadalmi státuszúak 
voltak, mindenképpen kiemelkednek a környezetükből. A nagy átlagot a néhány lemezkétől az egy sorig 
terjedő részletek alkotják, melyek akár női és gyereksírokban is előkerülhettek. A férfisírokból előkerülteket 
ugyan lehet szimbolikus fegyvermellékletként értelmezni, de több esetben felmerülhet e tárgyak amulettként 
való értelmezése is (KORY 2004, 394.) 
1546 Maurikios I.2. in: DENNIS – GAMMILSCHEG 1981, 78–83. Érdekes ellentmondás ugyanakkor, hogy 
az írott forrás által az avarokhoz kötött könnyebb páncélzat egyetlen ábrázolása a szászánida Taq-i Bostan-i 
sziklavésetről származik és egyértelműen a perzsa nehézlovassághoz köthető (THORDEMANN 1934, 294–
296.). 
1547 Az avar korból páncélleletekről és rekonstrukciókról lásd: (CSALLÁNY 1960a, 51–84., idem 1960b, 17–
23., idem 1972, 7–44., idem 1982, 3–35.) 
1548 WERNER 1974, 110–111. 
1549 BÓNA 1980, 47–48. és idem 1984a, 321. 
1550 A tál elrejtését a Iustinianus kori gót háborúkhoz kötik, az ezüósttál egy gyalogos germán harcost átdöfő 
bizánci nehézlovast ábrázol. (WERNER 1974, 110–111.) 
1551 Bóna István a zsindelypáncélok és a döfőlándzsák kapcsán írt e harcmodorról (BÓNA 1980, 42–48.) 
1552 Kiss Attila egyértelműen hajítófegyverként ír ezekről a fegyverekről (KISS 1962, 93.), míg más 
esetekben valószínűleg inkább a kopja szó hibás fordításáról lehet szó („Wurfspiess”: SALAMON – 
ERDÉLYI 1971, 56–57.; és „javelin” SÓS – SALAMON 1995, 67.) 
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átmetszete, mely tulajdonságok arra determinálják ezeket a fegyvereket, hogy erős, 

szemből érkező erőbehatásoknak képesek legyenek ellenállni, és ne törjenek el.  

A nádlevél alakú lándzsacsúcsokat gyakran lósírokban vagy lovas sírok esetében a 

ló mellett találjuk, ami annak a jele, hogy azt a lóhoz vagy lószerzámzathoz tartozott vagy 

ahhoz tartozónak érezték a kortársak, erre utalhat az úgynevezett áldozati leletek 

összetétele is, melyek a lándzsákon kívül kengyelpárt, zablát és lószerszámvereteket 

szoktak tartalmazni. Uta von Freeden azt is felvetette, hogy e döfőlándzsákat a nyereghez 

rögzített henger alakú tokban tartották.1553 Így e fegyvereket jellegzetes lovas 

fegyvereknek tekinthetjük.  

Avar környezetből sajnos nem került elő e fegyvertípus használatának ábrázolása, 

de ismerjük az Isola Rizza-i kincslelet ezüsttáljának ábrázolását, mely egy lamellás 

páncélba és abroncsos sisakba (Spangenhelm) öltözött harcost ábrázol, amint hosszú 

döfőlándzsájával egyszerre két ellenséges gyalogost szúr át.1554 Az ábrázolás azon 

sajátsága, hogy a lovas kengyel nélkül ül a lovon, lehet kronológiai érv, de utalhat az 

ábrázolás hagyományaira is.1555 Az ábrázolás arányai alapján a lándzsa nyele 5–6 méter 

lehet,1556 mely megegyezik a bizánci „kontos” hosszával.1557 Ez a fajta döfőlándzsa 

azonban nem csak a bizánciaknál volt elterjedt, hanem ismert Belső-Ázsiából is, ahol 

egyrészt sziklarajzok,1558 és a kínai források is tájékoztatnak meglétükről a türköknél.1559

Hasonló ábrázolásokkal találkozhatunk pártus és szászánida környezetben is.1560 A 

döfőlándzsa alkalmazása ezekben az esetekben a nehézpáncélos lovassághoz 

(cataphractarii és clibanarii) kötődik, mely fegyvernem a későrómai kortól kezdve 

Európában is ismert volt, és a bizánci seregben is alkalmazták még a VII. században is.1561 

A döfőlándzsa elnevezése a későrómai időszakban contus (vagy görögösen kontos) 

                                                 
1553 von FREEDEN 1991, 610. 107. lábjegyzet  
1554 A tál alappublikációja HESSEN 1968, 47. Abb. 3; 68.  Taf. 41–43.; az ábrázolást először WERNER 
1971, 110–111. használta fel az avar nehézlovasság harcmodorának rekonstruálásához. A kincsleletet 
általában a VI. század közepére datálják, és a lovast bizánciként szokás azonosítani. (HESSEN 1968, 68.) 
1555 Ez utóbbihoz lásd a nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsójának „győztes fejedelem” ábrázolását, ahol 
szintén nem ábrázoltak kengyelt lásd BÁLINT 2004a, 370., pedig a korsó biztosan a VIII. századból 
származik, amikor a kengyel használata már teljesen elterjedt volt az avar lovasságnál. 
1556 von FREEDEN 1991, 622. számításai szerint az ábrázolt lándzsa hossza, a ló hosszának kétszere. 
Maurikios II 6, 11 is utal a lovas kopják rendkívüli hosszára. Lásd: (DENNIS – GAMILLSCHEG 1981, 
123.)  
1557 E lándzsák 5–6 méteres hosszára lásd KOLIAS 1988, 192. 
1558 A türk kori lovas fegyveres harcosok ábrázolásait Jurij Hudjakov gyűjtötte össze. (HUDJAKOV 1986, 
166–167.) 
1559 A Zhou-shu adatai szerint: „Als Waffen besaßen sie Bogen, Pfeile, heulende Pfeilspitzen, Panzerjacken, 
lange Reiterspieße und Schwerter; als Gürtelschmuck trugen sie auch Dolche.” (LIU MAU-TSAI 1958, 9.) 
1560 A pártus és a szászánida lovasküzdelmi ábrázolásokról és az iráni nehézlovasságról lásd GALL 1990. 
1561 A nehézlovas harcmodor legjobb összefoglalása: (MIELCZAREK 1993.) A harcmodorukhoz lásd még: 
(HAZANOV 1968, 180–191.) 
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volt,1562 Maurikios ugyanakkor már kontarion elnevezéssel hivatkozik az avarok hasonló 

lándzsáira.1563 Maurikios a bizánci lovasság felszerelésével kapcsolatban említi, hogy az 

avarok lándzsáit kis szíjakkal és zászlóval látták el.1564  

A rendelkezésünkre álló ábrázolásokon a kopjákat általában két kézzel alul fogják. 

A kopját vagy a ló testével párhuzamosan tartották, vagy a nyakán keresztbe rakták. Ily 

módon mind lovas mind gyalogos ellenféllel szemben is lehetett alkalmazni ezt a 

fegyvert.1565 Használatához nem feltétlenül szükséges a kengyel, hiszen a későrómai kor 

hasonló alakulatai esetében erre még nem volt lehetőség, de a fegyver használatának 

hatékonyságát a kengyel nagymértékben megnöveli.  

Az ilyen módon támadó nehézlovasság csekély manőverező-készséggel 

rendelkezett, így csak zárt alakzatban tudtak hatékonyan támadni. A korabeli hasonló 

fegyvernemet alkalmazó hadseregekben csatadöntő tényezőként használták, mellyel a 

nyílzápor által összezavart ellenséges sereget lerohanták.1566 Bóna István 1.000 és 3.000 fő 

közé becsülte a nehézlovasság számát,1567 annyi mindenesetre bizonyos, hogy arányuk az 

avar seregben nem lehetett túl magas.  

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a nehézlovasság szerepe az avar kor 

folyamán folyamatosan csökkent, többek között ezt mutatja, hogy a zsindelypáncélok 

helyét a láncpáncélok vették át.1568 Valószínű, hogy a keskeny pengéjű kónikus 

lándzsacsúcsok (L.II/1.) elterjedése erre a védőfegyverzeti változásra adott válaszreakció 

volt, mivel azok rendkívül keskeny pengéjükkel 

A nagyméretű levél alakú lándzsák (L.III/1.a) ugyanakkor teljesen más jellegű 

harcmodort kívánt meg. Hosszú és vékony pengéjük nagyobb, szemből érkező 

megterhelést nem bír ki, hiszen ekkor fennállt a penge törésének illetve meggörbülésének a 

veszélye is. Erre utalnak az e típusnál megfigyelt használati nyomok, melyek arra utalnak, 

hogy a lapos levél alakú lándzsák pengéje több esetben erősen meghajolt, mint például a 

                                                 
1562 A kontos-ra részletesebben: (GALL 1990, 76., MIELCZAREK 1993, 41–50.) A lándzsatípus bizánci 
továbbéléséről: (KOLIAS 1988, 191.) 
1563 Ez utóbbi megnevezés nem feltétlenül utal eltérő funkcióra is: (ibidem, 191.) 
1564 Sajnos nem tudjuk pontosan rekonstruálni, hogy a forrás által említett kis szíjak mire szolgáltak. 
(Maurikios I. 2, 18. In: DENNIS – GAMILLSCHEG 1981, 79.) 
1565 A döfőlándzsák fogási technikájára ábrázolások alapján lásd: (MIELCZAREK 1993, 44–45.) 
1566 A nehézlovasság alkalmazására lásd ibidem. 
1567 A becslés módszerét sajnos nem írta le, így azt nem tekintem megbízhatónak. (BÓNA 1984a, 321.)  
1568 A páncélviselet változásaira lásd CSALLÁNY 1972. A láncpáncél késő avar kori gyakoribbá válását 
igazolja a tiszafüredi temető is. (GARAM 1995, 354.) 
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Budakalász–dunaparti 778. sír, a gyódi 67. sír,1569 a Kölked–Feketekapu B temető 443. 

sír1570 lándzsáinak esetében megfigyelhettünk.  

E lándzsatípus köpűje minden esetben zárt, ami a nádlevél alakú kopjákkal 

ellentétben oldalirányú erőbehatás esetén is stabilitást garantál. A nagyjából 20 cm-es 

penge oldalán határozott éleket hoztak létre, így elképzelhető, hogy ezeket nemcsak szúró, 

hanem esetenként vágófegyverként is használhatták.1571 A levél alakú lándzsák köpűje 

jóval keskenyebb, mint a nádlevél alakú kopjáké, így a nyél átmérője is kisebb lehetett, 

mint az előbbiek esetében, így az valószínűleg sokkal törékenyebb is volt. Ez azt 

valószínűsíti, hogy inkább gyalogos harcban használták azokat. A gyalogosan használt 

lándzsák nyelének hosszára a korszakból csak a bizánciak esetében van tudomásunk, a 

bizánci taktikák 2–3 méter hosszú nyelű gyalogos lándzsákról írnak.1572 Ez a lándzsatípus 

leginkább a dunántúli meroving jellegű temetőkben fordul elő, és gyakran pajzsdudorral 

kombinálódik, ezért az avar uralom alatt élő germán segédcsapatok fegyverzeteként 

írhatjuk azt le.1573

A levél alakú lándzsák kisebb változata (L.III/1.b) rendkívül keskeny köpűvel 

rendelkezik, így a keskeny nyél aligha bírhatott volna ki nagyobb erőbehatást. Ezt a 

fegyvertípust gyakran párosával találjuk meg a sírokban, súlyuk is jóval kisebb, mint más 

lándzsatípusoké, így elsősorban hajítófegyverre gyanakodhatunk esetükben.1574 Gyanúnkat 

megerősítheti Maurikios Stratégikon című műve, amiben a szlávok fegyverzetéről 

olvashatjuk, hogy 2–3 hajítódárdát hordanak magukkal.1575 Ez a fegyvertípus eddig 

kizárólag a Dunántúlon kerül elő az avar korból, bár a 6. század második feléből van 

adatunk e típus gepida használatára is a Tisza mentén.1576 A típus használatának 

egyértelmű etnikus hozzárendelése nem igazolható. 

A lándzsák számának késő avar kori csökkenése (173 lándzsa a kora avar kori 310 

lándzsával szemben) önmagában is jelzi e fegyver szerepénk a háttérbe szorulását. Ez több 

szemponttal is magyarázható, ezek egyike a nehézlovas harcmodor letűnése. Mindennek 

                                                 
1569 KISS 1977, Pl. IX. 5 
1570 idem 2001, II. 96: Taf. 82/ 4 
1571 A nydam-i mocsári lelet lándzsáinak vizsgálata során Andreas GUNDELWEIN (1994, 328. és 333.) 
hasonló eredményekre jutott. 
1572 A bizánci lándzsanyelek hosszáról KOLIAS 1988, 186–187., 192–193. nyújt tájékoztatást. 
1573 Kiss Attila ezt a leletcsoportot azonosította az avar korban továbbélő gepida népességgel (KISS 1992, 
idem 1999/2000.).  
1574 A típus hajítófegyverként való meghatározása először SÓS – SALAMON 1995, 72. 
1575 Maurikios és Iohannes Ephesinus adataira lásd (ZÁSTEROVÁ 1971, 78.) 
1576 Kisköre–Papp tanyai temető 43. sír (BÓNA – NAGY 2002, 194; Taf. 29/6-7.). A gepida koriként közölt 
temető a benne található övcsüngő-viselet miatt valószínűleg már a kora avar korba datálható, így az avar 
kori fegyvertípus és deponálási szokás és egy viseleti elem kölcsönösen erősítik egymás datálását. 
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ellenére a késő avar kori lándzsák esetében nagyfokú tipológiai sokszínűség figyelhető 

meg. Egyrészt dominánssá válnak a páncéltörő kónikus lándzsacsúcsok (L.II), továbbra is 

használatban maradnak a levél alakú lándzsacsúcsok (L.III) és újdonságként feltűnnek a 

háromszög alakú pengéjű lándzsák (L.V). Jelenleg úgy tűnik, hogy ez utóbbi csoportba 

sorolható kampós lándzsák funkciója sokkal inkább szimbolikus, mint harci lehetett. E 

hatalmas, mintegy 50 cm-es lándzsacsúcsok a harcra kevéssé lehettek alkalmasak. 

Érdekes új jelenség e korban a hajítófegyverként értelmezhető lándzsacsúcsok 

számának és arányának növekedése. Ez önmagában még nem mond ellen e fegyverek 

lovas használatának,1577 ugyanakkor e fegyverek a gyalogos harcban inkább használhatóak 

lehettek.  

A vágófegyvereket jóval nehezebb egyes fegyvernemekhez kapcsolni, annyi 

mindenesetre megállapítható, hogy az általánosan megfigyelhető fejlődés a kétélű 

kardoktól az egyélűek felé fontos harcmodorbeli változásokkal is járhatott. E fejlődés 

egyik kiindulópontja a kard felfüggesztésének a változása lehetett, ugyanis a kétpontos és 

rézsútos felfüggesztéssel a kard előrántása jóval könnyebbé vált. Ezen kívül e változásokat 

indokolta az egyélű kardok könnyebb súlya és anyagtakarékossága is. Az átalakulás másik 

origója éppen a kengyel előbb említett elterjedése lehetett, ami megkönnyítette a kard 

lovas használatát is.  

Mindez megelőlegezte a szablya kifejlődését is. A háromszög átmetszetű egyélű 

kardok szúrásra nem voltak alkalmasak, ezért felköszörülték a fokát is, így lassan kialakult 

a fokél. Vágásra az ívelt él alkalmasabb volt, mint az egyenes, így maga a penge is íveltté 

vált. Mindez elősegítette, hogy ezt a fegyvert a könnyűlovas harcmodorban is 

használhassák. Evolucionista vagy tipológus szemszögből tehát e folyamat egy 

láncreakcióként írható le, mely szükségszerűen vezetett a szablya kialakulása felé. Fontos 

ugyanakkor megjegyezni, hogy ilyen egyirányú folyamat nem létezik, a szablya avar kori 

fejlődésére vonatkozó adatok ennek egyértelműen ellentmondanak.  

E helyütt szólnunk kell a késő avar kort érő korai karoling hatásokról is, amelyek 

feltehetőleg a harcmodort is befolyásolták. Ebben az időszakban legnagyobb 

mennyiségben már csak saxok, elsősorban langsaxok kerültek sírokba. Ennek oka 

feltehetőleg azzal magyarázható, hogy az avarok már teljesen alkalmazkodtak az egyélű 

kardok használatához, és így számukra a karoling kétélű kardok nem voltak könnyen 

                                                 
1577 Erre utal a Törökországban még mindig nagyon elterjedt sport, a cirit, melynek során lóról a cirit-nek 
nevezett dárdákat hajigálják egymásra a játékosok. Rövid összefoglalása: 
http://www.turkishculture.org/pages.php?ChildID=231&ParentID=12&ID=60&ChildID1=231  
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kezelhetőek, míg a langsaxok vágómechanizmusa az ebben az időszakban leggyakrabban 

használt egyenes egyélű kardokéval megegyezett.1578

Természetesen lehetetlen megállapítani a helyes sorrendiséget. Vajon az avar 

lovasság a könnyűlovasság felé való eltolódása határozta meg a szablya kifejlődését, vagy 

éppen fordítva a szablya fejlődése hatott volna a könnyűlovasságra? Valószínűleg ez 

mindkét irányban igaz, és sokkal inkább kölcsönhatásokról beszélhetünk, melynek révén 

kialakult a „klasszikus” könnyűlovas harcmodor annak minden elemével együtt. 

Az avar kori fegyverzet természetesen csak a sírleletek és főleg csak két közelharci 

támadófegyver vizsgálata segítségével nem leírható. Ennek oka egyrészt, hogy maguk a 

közelharci támadófegyverek is az egykori fegyverzetnek csak kis részét képezik, másrészt 

több olyan fegyvernem is létezett, melyek régészeti eszközökkel nem is kutathatók, mint 

például az avar kori tüzérség, melyet az írott források ugyan részletesen leírnak,1579 de 

régészeti nyomuk eddig nem került elő. 

Az avar hadsereg ereje és hatékonysága természetesen folyamatosan változott, és a 

kora avar kor hadigépezete, ami a korabeli bizánci hadsereggel is felvehette a versenyt, a 

késő avar korra egy regionális jelentőségű hatalomnak adta át a helyét. A megváltozott 

hatalmi struktúra mellett a hadsereg átalakulása is megfigyelhető. A 8. század végén a 

Nagy Károllyal a Kárpát-medencébe betörő hadsereg már nem találkozott jelentősebb 

ellenállással.  

                                                 
1578 A langsaxok integrálódását a késő avar fegyverzetbe SZŐKE Béla Miklós (1992, 95.; idem 1999, 85.) 
írta le, és hasonló okokkal magyarázta azt. 
1579 A bizánci források szerint az avarok számos különféle kőhajítógépet használtak, mint például a helepolis 
(DENNIS 1998, 101.; KARDARAS 2005, 53−65.) alkalmazták a teknősöket és a faltörő kosokat (Miracula 
St. Demetri; LEMERLE 1979, 139., 148.26–149.6.; KARDARAS 2005, 55.), sőt az ostromtornyokat 
(LEMERLE 1979, 203.; KARDARAS 2005, 56.) is. Ráadásul mindezt nagy mennyiségekben is, 
Thesszaloniké ostromakor például csak a város keleti falánál 50 hajítógépet helyeztek el (LEMERLE 1979, 
151.; VRYONIS 1981, 384.) Az avarok ostromtechnikájáról szóló egyéb ismereteket BÓNA István (2000c, 
167–170.) foglalta össze. 
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XII. Összefoglalás 

 
Az avar kori közelharci fegyvereknek a kardok, szablyák, saxok és lándzsák fontos elemét 

alkották, az avar korból 1187 síregyüttesből ismertek ilyen fegyverek, mely ugyan a ma 

ismert avar síroknak csak töredékét jelentik,1580 mégis a környező területek régészeti 

emlékanyagát ismerve jelentős arány. Természetesen e fegyverek időbeli és térbeli 

megoszlása nem egyenletes, előfordulásuk és megtalálásuk mindenkor leginkább az adott 

közösség temetkezési szokásaitól függött, ami területenként, időnként kisrégiónként1581 is 

nagy változatosságot mutat. Vannak területek, melyek teljes fegyvermentességet 

mutatnak1582 a feltárt avar temetők nagy száma ellenére, míg más lelőhelyeken csak egy-

egy fegyvertípus hiányzik.1583 Az egyes típusok elterjedése is jelentősebb különbségeket 

mutat, ez elsősorban a kora avar kori Dunántúl esetében feltűnő.1584  

A szúró- és vágófegyverek számának kronológiai 
megoszlása az avar korban
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A fegyverek megoszlása időben sem változatlan. Nagy vonalakban a 

fegyvermelléklet folyamatos csökkenése figyelhető meg.1585 Jellemző, hogy egy közép és 

késő avar kori temető legkorábbi, még 7. századra datált sírjában vagy sírjaiban található 
                                                 
1580 Ez a Vida Tivadar által becsült 60.000 avar sírral számolva az összes avar sír 2 %-a, a férfisíroknak pedig 
1/3-os aránnyal számolva mintegy 6 %-át teszi ki.   
1581 Sőt esetenként temetőnként is. 
1582 Gondolhatunk itt az úgynevezett Keszthely-kultúra népességére, melynél a fegyvermelléklet-adás 
egyáltalán nem volt szokásban. A Kovrig Ilona és Kiss Attila közötti vitát a Keszthely-kultúra Pécs környéki 
megléte vagy hiánya esetében szerintem a Pécs környéki leletek fegyvermellékletei döntik el negatív 
irányban. 
1583 Ez elsősorban a lándzsamellékletre igaz, mely egyes területeken, mint például a Kisalföld déli része, az 
Ipoly völgye (Zsély), egyes alföldi közép és késő avar kori temetőkből teljesen hiányzik.  
1584 Lásd például az L.III/1 típusú lándzsák aránytalanul dunántúli elterjedését.  
1585 A kora avar kori 310 lándzsalelethez képest a késő avar korból már csak 174-et ismerünk, a 
vágófegyverek száma is folyamatosan csökkent, a kora avar kori 278 példányhoz képest a közép avar korból 
már csak 128-at, a késő avar korból pedig 187-et ismerünk. 
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egy-egy vágófegyver, a későbbiekben pedig teljesen megszűnik a fegyvermelléklet-

adás.1586

A fegyverek osztályozása és tipológiai sorok felvázolása nem öncélú munka, 

segítségükkel könnyebben meghatározható azok funkciója, a nemzetközi kutatásba jobban 

beilleszthetőek a Kárpát-medencei koraközépkori fegyverek is, megfigyelhetőek azok 

sokszálú kapcsolatai, pontosítható kronológiájuk.  

  

A szúró- és vágófegyverek tipológiai sokféleséget mutatnak az elsődleges 

kritériumok, tehát a penge formája alapján is. Az egyes típusok vizsgálata azt mutatja, 

hogy a fegyverek funkcionális sajátosságai lassan változnak, így azok szűkebb kronológia 

kidolgozására kevéssé alkalmasak, míg a díszítések és egyéb másodlagos sajátosságok 

sokkal gyorsabb átalakulásnak voltak kitéve. Az egyes típusok között tipológiai fejlődési 

sorok mutathatók ki, de ezek nem minden esetben egyirányúak és elsősorban bizonyos 

fejlődési tendenciák felvázolására alkalmasak.  

A szúró- és a vágófegyverek kora, közép és késő avar kori példányainak közös 

osztályozása rendkívül fontos a diakrón vizsgálatok szempontjából. Olyan fontos 

tárgytörténeti folyamatok figyelhetők meg általuk, mint a kónikus lándzsacsúcsok (L.II) 

folyamatos előtérbe kerülése, a nádlevél alakú lándzsacsúcsok (L.I) pengéjének folyamatos 

elkeskenyedése és négyzet átmetszetűvé válása, az egyélűség felé mutató tendencia és a 

szablyák kialakulása, amelyeket a hagyományos háromperiódusos rendszer határai 

eltakarnának.1587

E folyamatokon belül elsősorban a szablya kialakulásának van eurázsiai 

jelentősége, melyhez az avar fegyverek jelentős számuk és korai datálásuk miatt releváns 

adatokat nyújthatnak. A szablya kifejlődésének állomásaiként jelen munkámban a fokél 

kialakulását, majd a penge fokozatos íveltebbé válását jelöltem meg.1588 Még fontosabb 

megfigyelés, hogy ez nem egy egyirányú fejlődésként jelentkezik, hanem a 7. század 

                                                 
1586 Ezt erősítették meg újabban az M-3-as autópálya és M-35-ös autóut megelőző feltárásai 
Hajdúböszörmény-Csíkos tanya és Berettyóújfalu lelőhelyei is. Ennek ellenére elsősorban az északi 
peremvidék bizonyos temetőinél megfigyelhető a fegyvermellékletadás folyamatossága az avar kor végéig. 
(ZÁBOJNÍK 1995.)  
1587 Ugyanakkor az e keretek közötti vizsgálódások jogalapját mutatja az a tény, hogy Simon László a korai 
avar kardok kutatása során már e korszakban megtalálta a szablyák előzményeit. (SIMON 1991.) 
1588 E tekintetben nem követem az újabb szakirodalomban, elsősorban BÁLINT Csanád (1992, idem 1993 és 
idem 1995a.) által kifejtett elméletet, miszerint a szablya fő kritériuma a fokél lenne, melynek fő indoklása az 
volt, hogy valódi ívelt pengéjű szablyák ebben az időszakban nem is jelennek meg. Ez ellen szól az avar kori 
Kárpát-medencéből 88 olyan szablyát tudtam összegyűjteni, melynek görbülete szabad szemmel is 
észlelhető, és 5 mm-nél nagyobb értéket mutat.  
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második felének erősen ívelt pengéjű szablyái után a 8. századiak többsége enyhén ívelt, és 

ebben a korszakban nagyobb mennyiségben használtak egyenes egyélű kardokat is.  

E vizsgálatok másik fő tanulsága, hogy egy időben többfajta pengéjű fegyvereket 

használtak párhuzamosan, csupán ezek egymás közötti aránya változik. Végül pedig nincs 

szoros összefüggés a fegyver pengéje és szereléke között, így ugyanazok a függesztőfül 

vagy keresztvas-típusok előfordulnak kétélű vagy egyélű kardon, illetve egyélű kardon és 

ívelt pengéjű szablyán egyaránt. Összefüggést sokkal inkább a szerelék egyes elemei 

mutatnak egymással, amelyek csak szoros rend szerint kombinálódnak egymással.1589

Így egy újítás bevezetésével a régi nem tűnik el automatikusan, hiszen időbe telik, 

míg kiderül, vajon bevált-e a változtatás. A szinte számtalan átmeneti lehetőség közül 

azután a legmegfelelőbb él tovább, ahogy az evolúcióban történik a természetes szelekció 

során.1590  

Az avar kor fegyverei kivétel nélkül valamennyien a vas kovácsolásával készültek, 

a készítési technikák azonban az egyes fegyvertípusokon és korszakokon belül alapvetően 

különböznek. A kora avar kor halszálkamintásan damaszkolt spathai mellett1591 feltűnnek a 

feltűnően jó minőségben fennmaradt, finom rácsszerkezettel jellemezhető rácsmintás 

gyűrűs nádlevél alakú lándzsacsúcsok (L.II/1.a-b) és hosszúfülű ívelt talpú kengyelek, 

amelyek feltehetőleg bizánci műhelyek nyomait viselik magukon.1592 A későbbiekben az 

egyélű kardok esetében feltűnik a cementálás és az egyszerű kovácshegesztés alkalmazása 

is,1593 mégis leggyakrabban semmilyen komolyabb hőkezelés vagy bonyolultabb 

kovácstechnika alkalmazása nem történt, így ezek a fegyverek sokszor nagyon rossz 

minőségűek voltak.1594

A szúró- és vágófegyverek sírba helyezése legtöbbször nem árulja el az eredeti 

viseleti helyzetet. Érdekes jelenség, hogy a lándzsák nagy része lósírból vagy lovas sírból a 

ló feje mellől kerül elő. A fegyveres férfisírokból leggyakrabban a jobb lábfej mellett 

helyezték el e fegyvereket.  

                                                 
1589 Így jellegzetesen a nemesfémveretes, 3-as ívű függesztőfülű karikás markolatvégű kardok mindig 
egyfajta keresztvassal ellátottak, vagy például a szamárhátíves függesztőfül csak a nemesfémlemezzel 
borított csillag alakú keresztvasú kardokon jelenik meg. 
1590 Természetesen ez az evolucionista szemlélet (melyen az egész tipológiai módszer alapul) elsősorban a 
funkcionális tárgyak esetén alkalmazható, a divatjelenségek ugyanis más logika szerint változnak. 
1591 E fegyverek ugyanazzal a technikával készültek mint a korabeli meroving Európa spathai, a 
hajszálkaminta alapvetően kronológiai jelentőségű is, lásd (KOCH 1977, 98., Taf. 182–188.) 
1592 A belső-ázsiai eredetnek ellentmond e típusok ottani hiánya. Bizonyosan megállapítható, hogy e 
tárgyakat nem öntötték (ami ez idő tájt még alapvetően kínai technika), hanem jó minőségű anyagból 
alaposan kovácsolták. A technikai elemzésekre lásd PIASKOWSKI 1974,  
1593 Mint a gyóni kard vagy az alsógelléri szablya esetében (PLEINER 1967) 
1594 MIHOK et al. 1995, MEHOFER 2006. 
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A kardokat legtöbbször lecsatolva helyezték a halott mellé, általában a felkarral 

párhuzamosan, ritkábban a láb mellé. Leggyakrabban a bal-, vagyis a viseleti oldalra 

helyezték a vágófegyvereket.  

Az egyes fegyvertípusok kronológiájának vizsgálatakor érdekes eredményeket 

hozhat két egymással többé-kevésbé párhuzamos kronológiai skála összehasonlítása. Nagy 

vonalakban, hogy ha az avar kori leletanyagok a nyugati, meroving leletanyaggal és 

kronológiai skálával vetjük össze, akkor általában a régebbi dátumokat kell előnyben 

részesítenünk, de hogyha a kelet-európai kronológiai rendszerekkel hasonlítgatjuk össze, 

akkor még az avar koron belül kidolgozott datálások is túl korainak tűnnek.  

Az avar kor (és főleg a késő avar kor) nyugati eredetű fegyvertípusainak 

párhuzamos kronológiai vizsgálata egy bizonyos kronológiai törésvonalat jelez a két 

rendszer között, ami nagyjából a késő avar kor kezdetének a bizonytalanságaira utal. Ezt a 

problémát nem lehet az egész avar kori keltezés 30 évvel korábbi időszakra tolásával 

megnyugtatóan megoldani, mert ebben az esetben súlyos nehézségekkel kell 

szembesülnünk a kelet-európai időrenddel való párhuzamosítás során.  

A továbbiakban mindenesetre kronológiailag érdemes azt is átgondolni, hogy mit 

jelent az, ha ugyanaz a tárgytípus két eltérő régészeti kultúrában is feltűnik, és hogy ilyen 

esetekben milyen mértékben számolhatunk időbeli csúszásokkal. Heiko Steuer kronológiai 

tanulmánya1595 mindenesetre arra figyelmeztet bennünket, hogy a szigorú kronológiai 

skálákat ne mindig vegyük túl komolyan, mert az élet gyakran rácáfol az elméletekre. 

Az avar kori közelharci fegyverek rendkívül sokirányú kapcsolatrendszerrel 

rendelkeznek, mégis legtöbbjük egyedi Kárpát-medencei sajátosságnak tekinthető. E 

terület három felől érkező – keleti (steppei), déli (balkáni vagy mediterrán) és nyugati – 

hatások metszéspontjában fekszik már az őskor óta. Ilyen hosszú távú folyamatok 

érződnek a belső területi különbségekben is, a Dunántúl és az Alföld hagyományosan 

eltérő irányú kapcsolatrendszerén is. 

Az avar fegyverzet steppei kapcsolatai a kezdetektől fogva e három irány közül a 

legjobban kutatottak voltak. Ennek egyik oka az, hogy az írott források alapján az avarok 

Belső-Ázsiából érkezve hódították meg a Kárpát-medencét. Az ilyen irányú kutatásoknak 

azonban több nehézséggel is szembe kell nézniük, az óriási földrajzi távolságok, a belső-

ázsiai leletek kis száma és azok sokszor késői datálása. Mindezek gyakorlatilag 

lehetetlenné teszik, hogy akár egy avar fegyvertípust is közvetlenül Belső-Ázsiából 

                                                 
1595 STEUER 1998, 129–149. 
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eredeztessünk. A vizsgált típusok esetében csak nagyon általános funkcionális elemeket 

érintő párhuzamokat lehet találni. 

Az avar kori fegyverek kutatásának egyik sajátos ága a távol-keleti párhuzamokkal 

való egybevetés.1596 Az avar kori fegyverzet bizonyos elemei, mint a karikás markolatvégű 

kardok, a hosszúfülű kengyelek és a lamellás páncélok, ha más technikai kivitelben is, de 

valóban megvannak Távol-Keleten.1597 Valójában ezek a jelenségek sokkal szélesebb 

időszakban1598 szóródnak, mint a Kárpát-medence avar kora, leginkább általános, 

funkcionális vonásaikban hasonlítanak az itteni darabokra, ráadásul az átadás iránya sem 

mindig tisztázott egyértelműen.1599 Sajnos az avar kor kutatásában a Távol-Keletet 

többször összemosták Belső-Ázsiával.1600

László Gyula munkássága óta a közép-ázsiai szogd romvárosokból származó 

falfestmények is gyakran használt elemei az avar kor régészetének és fegyvertörténetének, 

elsősorban az egyes fegyverek viseleti módjára következtethetünk belőlük. Az ábrázolások 

ilyen irányú felhasználása mindig problémákat rejt magában, ez esetben is fennállnak ezek: 

a sematikus ábrázolás lehetősége, a nagy földrajzi távolságok és eltérő kulturális 

környezet. Mindettől függetlenül valóban szoros kapcsolatokat lehet felfedezni a korai avar 

kardok és e közép-ázsiai ábrázolások között, s emiatt inkább azon kell elgondolkodni, hogy 

ezek genetikus kapcsolatok eredményei, vagy a korszakban általános nemzetközi 

fegyvertípus megjelenítései.1601  

Valamivel jobb helyzetben vagyunk a kelet-európai steppevidék régészetével 

kapcsolatban, hiszen az intenzív kutatásoknak hála ezen a területen jóval nagyobb számban 

ismertek fegyverek, mint a közép- és belső-ázsiai területekről. A probléma itt is adott, bár 

általános szerelékükben hasonló vonások tűnnek fel, az egyes fegyverek részleteikben 

azért eltérnek a Kárpát-medenceitől, és nem meglepő módon az egymáshoz közeli 

                                                 
1596 A jelenség korántsem új, és tudománytalan, Bóna István volt az, aki ezekre komolyabban felhívta a 
figyelmet. (BÓNA 1980, 51.)  
1597 Így a Silla-kori Koreában (ITO 1971), a Kofun-kori Japánban és a T’ang-kori Kínában (KOCH 2006.) 
1598 Általában jóval korábban így a 4. században megjelennek, mint a kengyelek, a karikás markolatvégű 
kardok, míg más esetekben a 6. század végéig kell várni megjelenésükkel, mint a P-füles kardok esetében 
(KOCH 1998a) 
1599 Míg a kengyelek és a karikás markolatvégű kardok esetében kínai eredettel számolhatunk, addig a P-
alakú függesztőfül nyugatról érkezett Kínába. 
1600 Ez történt a karikás markolatvégű kardok esetében (lásd BÓNA 1980, idem 1984a, és SIMON 1991.) 
1601 Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy e festmények már a 7. századból, az avar honfoglalás utáni 
időszakból származnak, az afrasziábi freskók például legkorábban csak 648-ra datálhatóak. (MODE 1993, 
200.) Ráadásul e területek régészeti anyaga egy fejlett városi civilizáció terméke, mely nem része Belső-
Ázsiának. 
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területekről, vagy azonos földrajzi egységből származó egykorú fegyverek egymásra 

hasonlítanak a legjobban.1602  

A mediterrán hatások értékelése esetén fontos problémákkal kell szembesülnünk, 

ezt pedig a Bizánci Birodalom területéről származó rendkívül kisszámú fegyverlelet 

jelenti. Másrészt az itteni fegyvermellékletet tartalmazó sírokat helyben letelepült 

barbároknak tekintik, így a fegyvereik sem feltétlenül a bizánci hadsereg fegyverzetét 

tükrözik.1603 E szempontból Itália kedvezőbb helyzetet teremt, itt azonban azzal a 

problémával szembesülhetünk, hogy fegyvermellékletet kizárólag a langobard sírok 

tartalmaznak, és a fegyvereken belül is nehéz elválasztani a meroving és bizánci tradíciót 

hordozókat.1604 Megállapítható, hogy déli irányból a fegyverek beáramlása a kora avar 

korban folyamatos volt, majd egyre ritkábbá vált, de nem szűnt meg.1605  

Nyugati hatások a kora avar kortól kezdve egészen a késő avar kor végéig 

folyamatosan érték az avar fegyverzetet. A kora avar korban ennek a súlypontja a Kelet-

Dunántúlra esett, spathak, Kurzsaxok és különböző lándzsatípusok (L.III.A/1, L.III.D) 

jelzik az ez irányú kapcsolatokat közelharci támadófegyvereken belül. A hatások egy része 

minden bizonnyal Itália felől érkezett a Kárpát-medencébe, másik része Bajorországon 

keresztül valószínűleg a Duna mentén.  

A közép avar kortól kezdve a nyugati hatások dinamikája megváltozott, területi 

súlypontja északnyugat felé tolódott. Ettől az időszaktól kezdve a breitsaxok tekinthetők az 

avar közelharci fegyverzetet ért legfontosabb hatásnak, amely elsősorban a Felvidék 

nyugati részét érte. A késő avar korban ezek a kapcsolatok továbbra is megmaradnak, a 

nyugati eredetű fegyvertípusok területi elterjedése is változatlan maradt.1606 Megjelennek 

egyes nyugati eredetű lándzsatípusok (Egling-típus és kampós lándzsa) is, a kapcsolatok fő 

iránya a Dévényi-kapu felé mutat, mely talán összekapcsolódhat a Nagy Károly által 

kiadott fegyverkereskedelmet tiltó capitulare-val is, mely két Duna menti várost nevez meg 

ellenőrző pontokként.1607

A fegyvermelléklet-adás általában bizonyos egyéb jelenségekhez is kötődik, mint a 

lovas sírokhoz, az övgarnitúrákhoz, gyakran nemesfém-mellékletekhez, felnőtt vagy 

                                                 
1602 Ez a jelenség figyelhető meg például az e területekről származó P-alakú függesztőfülek és 
szablyakeresztvasak esetében is. 
1603 Lásd a VII.2 fejezetet 
1604 Valószínű például hogy a középbordás áttört pengéjű lándzsacsúcsok (L.III.E) bizánci hagyományt 
képviselnek. 
1605 Ezt mutatja a vízkeleti kard példája is (Kat. 689.) 
1606 A nyugati hatások elterjedésekor újdonságként egyedül a Kassai-medence tűnt fel ekkor. 
1607 Nagy Károly 805 évi rendelkezése szerint a kereskedőket Regensburgnál és Passaunál ellenőrizték. 
(Capitulare 44, 7 p. 123.: SZÁDECZKY-KARDOSS 1992, 307.; POHL 2002, 195.) 
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idősebb férfikorhoz. Ezek a kombinációk az esetek többségében igazak, de eltérő esetek is 

előfordulnak. Néhány közösségnél a lovas temetkezés egyáltalán nem használatos, emellett 

nagy számban ismertek övgarnitúra nélküli fegyveres férfisírok és vannak fegyveres 

gyereksírok is. 

A fent felsoroltak mind a fegyveres férfisírok társadalmi értékelését nehezítik, a 

várható eredményeket jelentősen torzítják, bizonyos esetekben mégis lehet – ha korlátozott 

mértékben is – de következtetéseket levonni. A kora avar kor folyamán a Dunántúlon és 

Erdélyben egy jellegzetesen germán fegyverzettel és fegyverkombinációkkal rendelkező 

fegyveres elit temetkezéseit találjuk. Újabb adatok alapján ez a fajta elit a Közép-Tisza 

vidékén is megvolt. Az erőteljes meroving kapcsolatok a Dunántúlon nemcsak a 

fegyverzetben, hanem az élet számos más területén, így a viseletben, a 

kerámiaművességben és temetkezési szokásokban is megmutatkozott.1608 Ha e pannóniai 

népesség gepida volta kérdéses is, a korabeli germán világhoz tartozásuk bizonyosnak 

tekinthető. 

A kora avar korban az aranylemez-borítású kardok Duna–Tisza-közi koncentrációja 

(LIX. térkép) és szoros kötődésük a karikás markolatvégű kardokhoz e tárgytípus kiemelt 

társadalmi jelentőségére utalhat. Akár kagáninak tekinthető a Kunszentmiklós–

bábonypusztai sír, akár nem, mindenképpen a Kárpát-medencéből ismert eddigi 

leggazdagabb mellékletű avar temetkezésnek tekinthető. Ugyanez a kardtípus található 

meg a Mala Pereščepino-i leletben, melynek fejedelmi voltához nem férhet kétség.1609 

Mindezzel nem kívánom a nemesfémlemez borítású karikás markolatú kardok hordozóinak 

fejedelmi voltát állítani, csupán a kardok társadalmi kötődésére szeretnék utalni. E kardok 

Duna-Tisza közi koncentrálódása alapján e területen annak egy központhoz való 

kötődésére utal, elképzelhető, hogy a kagán vagy közvetlen környezete által ajándékozott 

presztizstárgyakról lehet szó.1610 Elképzelhető, hogy ez a díszfegyverek ilyen 

leletkoncentrációja összekapcsolható a fejedelmi kíséret kérdéskörével.1611

                                                 
1608  Kiss Attila dunántúli gepida továbbéléssel foglalkozó tanulmányai  és temetőközlései (KISS 1987b, 
203–278.; idem 1992, 35−134.; idem 1999/2000, 359–365., idem 1996., idem 2001) után Vida Tivadar a 
dunántúli fazekasságban és a viseletben megnyilvánuló kapcsolatokat kutatta (VIDA 1999a, idem 1996, 107–
112.; idem 1999/2000, 367–377., idem 1995, 221–295., idem 1999b, 563–574.). E kapcsolatokról legutóbb 
átfogóan: (idem 2008, 18–31.) 
1609 E kard jelentőségét kiemeli, hogy bizonyosan bizánci ötvösök által gondosan, bonyolult ötvöstechnikai 
eljárásokkal készült munka. (KOMAR 2006, 38.) 
1610 Az avar kor történetét feldolgozó Walter POHL (2002, 182–84.) is az ajándékozás társadalmi szerepét 
emelte ki e presztizstárgyakkal kapcsolatban. 
1611 A fogalmat Heiko Steuer definiálta és kísérelte meg régészeti módszerekkel (például a gyűrűvel díszített 
markolatgombú kardok elterjedése alapján) kimutatni (STEUER 1992, 203–257.), e rendszer avar kori 
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A későbbiek folyamán a tárgyak ilyen rangsorának felvázolásakor jóval nehezebb a 

helyzetünk. A nemesfémlemez borítású csillag alakú keresztvasú szablyák kelet-dunántúli 

elterjedéséből Bóna István feltételezésével szemben1612 nem következtethetünk közvetlenül 

a fejedelmi központ ottlétére, mivel e tárgyak és leletkombinációk a Dunántúl más 

területein is előfordulnak.1613 Sokkal inkább úgy tűnik, hogy azok különböző dunántúli 

csoportok eltérő reprezentációs igényeit mutatják. Eközben a Duna–Tisza közén – ahol 

feltehetőleg továbbra is megmaradt a kagáni központ – újfajta reprezentációs modellek 

alakulhattak ki, amelyben már nem volt szükség (vagy éppen lehetőség) nagyobb 

mennyiségű nemesfém deponálására a sírban. E területen éppen a fegyvermelléklet-adás 

viszonylag korai felhagyásával számolhatunk. 

A késő avar kor folyamán jelentős súlyponteltolódás történt a közelharci fegyverek 

elterjedésében. A fegyvermelléklet-adás egyre inkább a peremvidékekre szorult vissza, ott 

viszont viszonylag sokáig, egyes esetekben a 9. század elejéig megmaradt. Feltehetőleg e 

területek lakosainál a fegyveres lovas temetkezés az identitásuknak fontos része lehetett, 

ebben szerepe lehetett a peremterületeken található eltérő etnikumokkal, kultúrákkal, 

esetleg a 9. század elején megjelenő kereszténységgel szembeni reprezentációs 

kényszernek.1614 A központi területeken ugyanakkor kard, illetve szablyamelléklettel a 8. 

század folyamán szinte alig találkozunk, ha igen, akkor is inkább a század elején.  

Társadalmilag tehát a reprezentációs modellek folyamatos átalakulásáról, 

fejlődéséről beszélhetünk. Hogy az állandó súlyponteltolódásokat mi okozta, 

bizonytalannak tekinthető, mindenesetre a korai germán jellegű modell esetében részben 

egy helyi továbbélő germán népesség hagyatékát sejthetjük. A 7. század második 

harmadának Duna–Tisza-közi bizantinizáló reprezentációjánál az avar elit a bizánci 

aranyadó elapadása utáni erő- és gazdagságfitogtatási igénye nyilvánulhat meg, amelynek 

során egy magaskultúra utánzása (imitatio imperii) révén mind az adott civilizáció felé, 

mind a saját alattvalóik felé mutathatták egyrészt hovatartozásukat, másrészt 

                                                                                                                                                    
alkalmazhatósága ugyanakkor problematikus, mivel a szerző az elméletét a római és részben meroving kori 
germánokra dolgozta ki. 
1612 Bóna István a nemesfémlemezzel borított ellenzőjű szablyák, nemesfémveretes övek és nemesfém 
edények sírba helyezése alapján a Kelet-Dunántúlon egy új hatalmi központ kialakulásával számolt a közép 
avar korban (BÓNA 1971a, 247–248 [31–32.]; idem 1984a, 325.). 
1613 Gyenesdiás (Kat. 757.), Kehida (840.) 
1614 A külső nyomás közösségalkotó és identitást erősítő szerepére több elmélet született, így Abner COHEN 
(1969) az etnikai tudat célorientáltságát hangsúlyozta. Az elmélet a régészetre is hatott Ian HODDER (1982) 
egyenesen a szimbólumok közti versengésként írta le a régészeti kultúrákat, s ezáltal a konfliktus és a külső 
nyomás közösségformáló voltát emelte ki. 
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hatalmukat.1615 Ezt a 7. század közepétől kezdve a teljes anyagi kultúra átalakulásával 

együtt egy újfajta fegyveres elit váltja fel, majd a 8. századtól kezdve egy jellegzetes 

határvidéki fegyveres kultúra vette át ezek helyét. 

Minden támadófegyver alapvető célja az ellenfél harcképtelenné tétele, de emellett 

számos más szimbolikus szerepet is betölthetett, és ebből a szempontból nem csak az 

egyedi fegyver hatékonysága érdemel figyelmet, hanem az is, hogy mindez hogyan 

illeszkedik bele egy nagyobb rendszerbe, ez esetben az avar hadsereg és társadalom 

működésébe. A fegyverek egy része fizikai tulajdonságainál fogva alkalmas eredeti 

használati módjának meghatározására, így képet alkothatunk annak a hadseregben betöltött 

szerepére. A legtöbb fegyverrel kapcsolatban ez nem tehető meg, és csak a hadviselés 

változásának csupán tendenciáit vagyunk velük képesek követni. Az mindenesetre 

bizonyos, hogy e fegyverek nem csak önmagukban álltak, hanem egymás fejlődésére is 

folyamatosan hatással voltak. 

                                                 
1615 Ugyanaz a szokásrendszer, amelyről Georg KOSSACK (1974, 32.) a dísz-sírokkal (Prunkgrab) 
kapcsolatban írt.  
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