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Dolgozatomban az avar kori (568-tól a 9. század első feléig) Kárpát-medencei szúró- és 
vágófegyverek összegyűjtésére és elemzésére vállalkoztam. Szúrófegyverek alatt a hosszú fa 
nyéllel rendelkező vas heggyel ellátott harci eszközöket (lándzsa, kopja vagy dárda) értem, 
míg vágófegyverek alatt a hosszú vas pengével ellátott rövid markolatú tárgyakat (egy- és 
kétélű kardok, szablyák és saxok).  
 

Adatgyűjtés 
 

A disszertáció során az avar kori szúró- és vágófegyverek kataszterének összeállítására 
vállalkoztam publikált és közöletlen leletanyag felhasználásával. A gyűjtés során 609 szúró- 
és 706 vágófegyver adatait foglaltam össze. A katalógusban a tárgyleírások és a méretadatok 
mellett a tárgy előkerülési körülményei, kísérőleletei, típusa, datálása, őrzési helye és a rá 
vonatkozó szakirodalom található meg.  

 
Módszertan 

 
A feldolgozás alapját egységes terminológia alkotja, amelynek során a különböző 
fegyvertípusok és azok egyes részeinek nevezéktanával foglalkoztam. A leírásokat az 
osztályozás követte, amelynek során egy hierarchikus rendszer szerint e tárgyakat a penge 
tulajdonságain alapuló formacsoportokba, típusokba, altípusokba és variánsokba osztottam. 
Minden ilyen egység egy alfa-numerikus kódot kapott, amelyről a tárgy egyes formai jegyei 
leolvashatók. Fő kritériumnak a penge formáját használtam a szúró- és vágófegyverek 
esetében is. A fegyverek a típusait 171 tábla, elterjedésüket pedig 52 térkép mutatja. 
 A fegyverek értékelésekor fontos szempont azok készítéstechnikája ezért a különböző 
kovácstechnikai eljárások rövid összefoglalását adtam, és felhasználtam a korábbi 
metallográfiai elemzések adatait is. 
 Kronológiailag az avar kor jelenleg általános elfogadott és használt hármas felosztását 
(kora avar: 568–650, közép avar: 650–700, késő avar: 700–9. század eleje) vettem alapul, a 
kora avar koron belül két kronológiai horizontot, a késő avar koron belül pedig három szakasz 
elkülönítését látom indokoltnak. Az egyes típusok elterjedését térképeken ábrázoltam, 
amelyek segítségével regionális típusokra, kereskedelmi kapcsolatokra vagy akár etnikus 
viszonyokra is lehet következtetni. A kísérőleletek felgyűjtése és a fegyverkombinációk 
vizsgálata pedig elsősorban a társadalmi kérdések szempontjából kapott szerepet. 
 

Szúrófegyverek 
 

A szúrófegyvereket (L) a penge formája  alapján négy formacsoportra osztottam:  
- L.I : nádlevél alakú 
- L.I : kónikus, kihegyesedő 
- L.III : levél alakú 
- L.IV : háromszög alakú 

E fő csoportokon belül a penge formája alapján 17 típust különböztettem meg. E típusokat a 
köpű és a penge aránya alapján altípusokba és a köpű kiképzése alapján variánsokba soroltam. 
A típusok leírásánál azok kutatástörténetével, elterjedésével, kronológiájával és kulturális 
kapcsolataival foglalkoztam. Külön csoportba osztottam a hajítófegyverekként azonosítható 
leleteket, amelyek tipológiailag a lándzsák és a nyílcsúcsok között helyezkednek el. A vas 
hegyek mellett foglalkoztam a lándzsák fa nyelének az anyagával és hosszával, valamint a 
lándzsapapucsokkal is. 
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 Az összegyűjtött 609 lándzsacsúcs háromnegyede volt alkalmas az osztályozásra. A 
szúrófegyverek besorolása alapján a legelterjedtebb formacsoport az avar korban a nádlevél 
alakú (L.I, 45 %) volt, de viszonylag nagy számban (36 %) talált levél alakú (L.III) 
lándzsacsúcsokat is. A kónikus (L.II) és a háromszög alakú (L.IV) lándzsacsúcsok elenyésző 
mennyiségűek az avar korban. Ezek az arányok időben változtak, a kora avar korban a 
rombusz átmetszetű nádlevél alakú penge (L.I) dominanciája mellett kimutatható volt a széles 
levél alakú, hosszú pengéjű (L.III.A/1) lándzsacsúcsok nagy száma, amelyek jelenléte 
meroving kapcsolatokkal magyarázható, és elterjedésük a Dunántúl területére esik. A korai 
időszakban több nyugati kapcsolatú tárgy (Dorfmerking-típus, L.III.D) mellett mediterrán 
(bizánci) eredetű lándzsacsúcsok is felbukkantak, mint a kötőtaggal ellátott nádlevél alakú 
(L.I.A) és az áttört levél alakú pengéjű lándzsa (L.III.E), amely itáliai párhuzamokkal 
rendelkezik.  

A közép avar kor folyamán a lándzsák száma erősen visszaesett, mindössze 37 
példány datálható erre az időszakra. Ez a jelenség a mellékletadási szokások megváltozásával 
magyarázható.  

A késő avar kortól kezdve a lándzsák mennyisége ismét növekedett, ebben az 
időszakban azok elterjedésében egy északi irányú eltolódással számolhatunk. 
Tendenciaszerűen megfigyelhető a kónikus lándzsacsúcsok (L.II) arányának növekedése, a 
nádlevél alakú lándzsacsúcsok pengeszélességének csökkenése (L.I.F típus megjelenése) és 
bizonyos nyugati eredetű lándzsacsúcsok (Pfullingen- = L.III.C/2 és Eglingen-típus = 
L.III.C/3, valamint a szárnyas lándzsák csoportjába tartozó kampós lándzsacsúcs = 
Hakenlanze = L.IV.A/1) megjelenése az északnyugati peremvidéken.  
 

Vágófegyverek 
 
A 706 ismert vágófegyver több mint háromnegyed része alkalmas volt a penge alapján történő 
osztályozásra. Négy formacsoportot különítettem el:  

- V.I : kétélű kard  
- V.II : egyélű kard  
- V.III : ívelt pengéjű szablya  
- V.IV : sax 

E fő csoportokon belül 13 pengetípust különböztettem meg a penge átmetszete, a 
markolatkarika és a fokél megléte alapján. A karikás markolatvégű kardok 
(Ringknaufschwert) elkülönítését az indokolja, hogy a markolatkarikát a pengével azonos 
vasdarabból állították elő. E típusokon belül a keresztvas megléte vagy hiánya alapján 
különítettem el altípusokat és esetenként a nemesfémlemez-borítás megléte alapján 
variánsokat.  

Munkám során csak az ívelt pengéjű vágófegyvereket tekintettem szablyának, az 
egyenes fokéllel rendelkező egyélű példányokat a fokéles kard vagy protoszablya (V.II.C) 
típusba soroltam. A szablyapengék osztályozásának alapja a penge görbülete volt, amelyet a 
penge háta és a húr közti távolsággal adtam meg. A görbület mellett a fokél hosszát is 
mértem, ez alapján a legtöbb fokél rövidsége miatt nem volt alkalmas a vágásra és csupán a 
szúrást könnyíthette meg. 

A kard szerelékeinek (markolatdíszek, keresztvas, függesztőfül, tokveretek) 
osztályozását külön végeztem el, ennek eredményei a pengéknél jóval pontosabb datálást 
tesznek lehetővé. A markolatdíszek között megkülönböztettem a markolatgombot, a 
markolatkupakot, nemesfémlemezeket, a dísz-szegeket (ezen belül a gyűrűcsüngőt), a 
csontlemez-borítást és az ujjtámaszt. A keresztvasak osztályozása során nyolc típust és 17 
variánst különböztettem meg. A felfüggesztés vizsgálata során megkülönböztettem egy- és 
kétpontos felfüggesztést. Az első csoport a meroving eredetű spathakra (V.I.A/1) volt 
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jellemző, ide sorolhatók az állatfejes végű függesztők (F.1), a piramis alakú spathagombok 
(F.2) és a feltehetőleg felfüggesztéshez párban használt mészkőgyöngyök (F.3).  A kétpontos 
felfüggesztésen belül megkülönböztettem P- (F.4), D- (vagy félkör alakú = F.5) és hármasívű 
(F.6) függesztőfüleket, ezeken a típusokon belül variánsokat különítettem el. 
 A vágófegyverek besorolása alapján az avar kor legelterjedtebb (38 %) 
formacsoportját az egyélű kardok (V.II) jelentették. Nagy mennyiségben (24 %) 
megtalálhatók az ívelt pengéjű szablyák is, a kétélű kardok viszont csak utánuk következnek 
(22 %), míg a saxok tekinthetők a legritkábbnak (15 %). 
 A kora avar korban a kétélű kardok (V.I) dominanciája figyelhető meg, e periódus első 
felében csak e fegyverek voltak használatban. A kora avar kor folyamán az egyélű kardok 
(V.I) fokozatosan felváltották a kétélűek használatát, és dominánssá váltak. A korszak 
második felében a szablyakezdemények is megjelentek, de számuk nem jelentős. 
 A közép avar kor folyamán ugrásszerű változás történt, és az ívelt pengéjű szablyák 
váltak dominánssá. Ezzel párhuzamos volt a keresztvasak tömeges alkalmazása a 
vágófegyvereken, amely a kora avar korban nem volt jellemző. Az egyélű kardok (V.II) 
továbbra is jelentős szerepet töltöttek be a hadviselésben, a saxok szerepe pedig tovább 
növekedett a széles saxok (Breitsax = V.IV.C) kifejlődésével és pengéje megnyúlásával. 
 A késő avar korban az egyélű kardok (V.II) számának előretörése jellemző, az ívelt 
pengéjű szablyák (V.III) aránya visszaszorult, a saxok (Langsax = V.IV.D) mennyisége 
viszont növekedett. Ez utóbbi változás magyarázata valószínűleg az lehet, hogy azok 
vágómechanizmusa alapvetően az egyenes egyélű kardokhoz hasonló.  
 A vágófegyvereken belül is kimutathatók külső kapcsolatok. A kora avar korra 
jellemző spathak (V.I.A) nem tekinthetők importnak, valószínűleg a helyben továbbélő 
germán lakosság használta azt. Importtárgynak tekinthetők viszont az öntött bronz ellenzővel 
ellátott kardok, amelyek párhuzamai a Kelet-Mediterráneumból származnak. A késői időszak 
importtárgyai a saxok jól beépültek az avarok harcmodorába, ezt mutatja viszonylag magas 
számuk, ellentétben a késői kétélű kardokkal, amelyek csak három példánnyal képviseltetik 
magukat. 
 

Technológia 
 

A korábbi metallográfiai vizsgálatok alapján az avar fegyverek készítésekor különböző 
kovácstechnológiai eljárásokat (damaszkolás, cementálás, kovácshegesztés) alkalmaztak. A 
rácsmintás gyűrűkkel és kötőtaggal ellátott nádlevél alakú lándzsacsúcsok (L.I.A/3.b) valóban 
jó minőségűek, finom rácsszerkezettel jellemezhetők és a hosszúfülű vaskengyelekkel azonos 
csoportba sorolhatók. A késő avar kor folyamán a vizsgált fegyverek rosszabb minőségűek 
voltak, mint a korai példányok. 
 

Eredet és kulturális kapcsolatok 
 
Az avar kor folyamán három irányból érték jelentősebb hatások az avar fegyverzetet: kelet 
felől a steppei, délről a bizánci és itáliai, nyugatról pedig meroving és korai karoling hatások 
érték a szúró- és vágófegyvereket. A keleti kapcsolatok értékelésekor külön foglalkoztam a 
kelet-európai steppevidék, Közép- és Belső-Ázsia és a Távol-Kelet felől érkező hatásokkal. A 
mediterrán párhuzamok értékelésekor a bizánci hatások mellett Itália szerepét is kiemeltem. E 
hatások egészen a késő avar kor végéig folyamatosan érték az avar fegyverzetet. A nyugati 
eredetű fegyverek értékelésekor fontos volt a helyi kora avar kori germán lakosság tárgyainak 
és a közép és késő avar kor folyamán érkező import-tárgyakat. 
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A sírba helyezés módja 
 

A dolgozatban vizsgáltam a fegyverek leletkörülményeit és a sírba helyezés módját is. A 
lándzsák esetében feltűnő az önálló lósírba vagy lovas sírban a ló feje mellé helyezett 
lándzsák magas száma. A vágófegyverek legnagyobb részét az övről lecsatolva a halott bal 
oldalán helyezték el, míg a saxokat jobb oldalra. 
 

Viselet – ábrázolások 
 

E fejezetben két nagy témakört: a felfüggesztés és a lándzsa-ábrázolások kérdéskörét 
vizsgáltam. A vágófegyverek viseletében ekkor zajlott le az egy- és a kétpontos felfüggesztés 
közötti átmenet, amely a Kárpát-medencén kívül szerte Eurázsiában lezajlott. Ezt mutatja, 
hogy az avar korral párhuzamosan hasonló felfüggesztési mód terjedt el Kínában, Közép-
Ázsiában, Iránban és Itáliában is. A lándzsaábrázolások vizsgálatában a művészeti tradíciók 
szerepét és a forrásanyag sematikus voltát emeltem ki. 
 

Fegyverzet és társadalom 
 
E fejezetben egyrészt a fegyverkombinációk, másrészt a kísérőleletek és bizonyos temetkezési 
rítusok (lovastemetkezés) előfordulásának összefüggéseit vizsgáltam. A szúró- és 
vágófegyverek korcsoportok szerinti megoszlásának vizsgálata eredményeképpen az idősebb 
korosztályok (maturus és senilis) nagyobb arányú fegyvermelléklet-adása volt megfigyelhető. 
A vágófegyvereknek, különösen a díszkardoknak (Prunkwaffe) valószínűleg nagyobb 
társadalmi jelentősége lehetett, mint a lándzsáknak. A rendelkezésre álló adatok szerint nem 
beszélhetünk „fegyveres rétegről” mint társadalmi egységről az avar korban, mert a fegyverek 
sírba helyezését minden esetben az adott közösség temetkezési szokásai határozták meg. 
Külön esettanulmányok keretében foglalkoztam a kelet-dunántúli kora avar kori temetők 
fegyverzetével, így egy avar kori germán népesség sajátos harci felszerelése volt 
megfigyelhető, amely a meroving és az avar hatások keveredését mutatta. Az eligazodást e 
fejezetben diagramok segítik. 
 

Fegyverzet és harcmodor 
 

A szúró- és vágófegyverek nyomán a harcmodor átalakulása is megfigyelhető volt, a kora 
avar korban a döfőlándzsák nagy aránya a nehézlovasság kiemelt jelentőségére utal, amelyet 
az írott források is megerősítenek. A későbbiek folyamán folyamatos eltolódás történt a 
könnyűlovasság irányába, és ezáltal a közelharci fegyverek jelentősége csökkent. Ezt mutatja 
a lándzsák folyamatosan csökkenő aránya és a szablyák használata is. A rendelkezésünkre 
álló adatok alapján az avar hadsereg, amely a 6–7. század fordulóján még korszerűnek 
számított a frank – avar háborúk idejére elvesztette hatékonyságát. 
 

A témához kapcsolódó publikációk 
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111–124. 
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"Центральная Азия и Казахстан: истоки тюрксом цивилизации" 25–26 мая, 2006 год. 
Тараз 2006. 2. том. 158-163 
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